Helyi Valasztasi Bizottsag
6120 Kiskunmajsa, Fo u. 82.

Tel.: 77/481-144/114
e-mail: iegyzo@kiskunmajsa.hu
Targy:
Bakos
Ferenc
egyem
valasztokeruleti jeldlt nyilvantartasba
vetele

HATAROZAT
A Kiskunmajsai Helyi Valasztasi Bizottsag (a tovabbiakban: HVB) ugy dont, hogy a 2019.
okt6ber 13. napjara kituzott helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek altalanos
valasztasan, Bakos Ferenc fiiggetlen (lakcim: 6120 Kiskunmajsa, Kovago u. 17.)

egyeni valasztokertileti jeloltet Kiskunmajsa 1. szamu egyeni valasztokertiletben
nyilvantartasba veszi.
A HVB megkeresi a Kiskunrnajsai Helyi Valasztasi Irodat (a tovabbiakban: BVl) es keri,
hogy jelen hataFOg;atGt"'""f!'~,;.!a.,.c~s.Zg~y€S
adatok kivetelevel - a helyben szokasos- m0€l€nl":i;?~ir""'' 'C' ':0.'"';;!''
sziveskedjen nyilvanossagra hozni, tovabba keri, hogy az informatikai rendszerben
regisztralja jelen dontest.
Jelen hatarozat ellen a Bacs-Kiskun Megyei Teriileti Valasztasi Bizottsaghoz cimezve az
ugyben erintett termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkuli szervezet fellebbezest
nyujthat be jogszabalysertesre hivatkozassal, illetve a valasztasi bizottsag merlegelesi
jogkorben hozott hatarozata ellen, melyet a Helyi Valasztasi Bizottsagnal kell eloterjeszteni.
Afellebbezest szemelyesen, levelben (6120 Kiskunmajsa, Fo u. 82.), telefaxon (77/481-946)
vagy elektronikus levelben (jegyzo(a),kiskunrnaisa.hu) ugy kell benyujtani, hogy az legkesobb
a megtamadott hatarozat meghozatalatol
szamitott 3. napon, legkesobb 16:00 craig
megerkezzen. A fenti hatarido elmulasztasa jogveszto hatalyu. A fellebbezes targyi
illetekmentes.
A fellebbezesnek, illetve a birosagi felulvizsgalati kerelemnek tartalmaznia kell
-

a kerelem Ve. 223. § (3) bekezdese szerinti alapjat,

-

a kerelem benyujtojanak nevet, lakcimet (szekhelyet) es - ha a lakcimetol (szekhelyetol) elter
- postai ertesitesi cimet,

-

a kerelem benyujtojanak szemelyi azonositojat, illetve ha a kulfoldon elo, magY':f,orszagi
1akcimme 1 nem rendelkezo valasztopolgar nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
szemelyazonossagat igazo16 igazolvanyanak tipusat es szamat, vagy jelolo szervezet vagy
mas szervezet eseteben a birosagi nyilvantartasba-veteli szamat.

-

A fellebbezes, illetve a birosagi felulvizsgalati kerelem tartalmazhatja benyujtojanak
telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet, illetve kezbesitesi megbizottjanak never es
telefaxszamat vagy elektronikus levelcimct,

""r.~'~"'"

INDOKOLAs

. Kiskunmajsa Helyi Valasztasi Bizottsaga megvizsgalta Bakos Ferenc fuggetlen egyem
valasztokcruleti jelolt, 2019. 08. 26. napjan benyujtott, nyilvantartasba vetelhez szukseges
bej elenteset.
A valasztasi eljarasrol sz616 2013. evi XXXVI. torveny (a tovabbiakban: Ve.) 307/G. §-a
szerint az egyeni listas es az egyeni valasztokerulcti jeloltet Iegkesobb a szavazast megelozo
hannincnegyedik napon kell bejelenteni, az egyeni listas es az egyeni valasztokeruleti jeloltet
a helyi valasztasi bizottsag veszi nyilvantartasba.

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek 2019. oktober 13. napjara kitiizott
valasztasa eljarasi hataridoinek es hatarnapjainak megallapitasarol szolo 19/2019. (VII.
29.) 1M rendelet 21. § (1) bekezdese szerint az egyeni Iistas es az egyeni valasztokeruleti
jeloltet, a polgarmesterjeloltet
16.00 craig kell bejelenteni.

es a fopolgarmester-jeloltet

legkesobb 2019. szeptember 9-en

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasarol sz616 2010. evi L. torveny
9.§ (1) bekezdes kimondja, hogyegyeni listas, illetve egyeni valasztokeruleti kepviselojelolt
az, akit az adott valasztokerulet valasztopolgarainak legalabb 1%-a jeloltnek ajanlott,
f

AVe. 124. § (1) bekezdese kimondjff;,,,hGgy"ajeJoltet·az'ajanI6ivek
a nyilvantartasba vetelere illetekes valasztasi bizottsagnal.

atadasaval kell bejelenteni

AVe. 124. § (2) bek. szerint a fuggetlen jeloltkent indulni szandekozo valasztopolgar, illetve
a jeloltet allitani szandekozo jelolo szervezet a rendelkezesere bocsatott osszes ajanloivet
koteles atadni a valasztasi irodanak a jelolt bejelentesere rendelkezesre allo hataridoben.
AVe. 125. § (1) bekezdese kimondja, hogy a valasztasi iroda az ajanlasokat ellenorzi.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdese alapjan az ajanlasok ellcnorzese soran meg kell vizsgalni a
122. §-ban foglalt kovetelmenyek teljesuleset, azonositani kell az ajanlo valasztopolgart, meg
kell allapitani, hogy rendelkezik-e valasztojoggal, tovabba meg kell allapitani, hogy az
ervenyes ajanlasok szama eleri-e a jeloltseghez szukseges szamot, A (3) bekezdes szerint az
ajanlo valasztopolgar azonositasat es valasztojoga rnegallapitasat az ajanloiven feltuntetett
adatainak a kozponti nevjegyzek es a szavazokorok es valasztokeruletek nyilvantartasanak
adataival valo osszevetesevel kell elvegezni.
AVe. 126. §-a kimondja-hogy az ajanlas ervenyes, ha
a) az ajanlo valasztopolgar az ajanloiv kiadasanak es benyujtasanak napja kozotti barmely
idopontban jogosult volt jeloltet ajanlani a valasztokeruletben,
b) az ajanlo valasztopolgar ajanloiven feltuntetett adatai - az alairas kivetelevel - a
szavazokori nevjegyzek adataival megegyeznek,
c) az ajanlas megfelel a 122. §-ban foglalt kovetelmenyeknek.
AVe. 127. § (1) bekezdeset figyelembe veve az ajanlasok ellenorzeset a jelolt bejelentesetol
szamitott harom napon belul kell elvegezni, A 127. § (2) bek. szerint az ajanlasok teteles
ellenorzeset nem kell tovabb folytatni, ha bizonyossa valik, hogy az ervenyes ajanlasok szama
eleri a jeloltseghez szukseges szamot. Ugyanezen szakasz (3) bekezdesere figyelemmel az
ajanlasok ellenorzesenek eredmenyerol a valasztasi iroda tajekoztatja a jelolt nyilvantartasba
vetelere illetekes valasztasi bizottsagot es - kerelmere - a jeloltet.

AVe. 132. §-a alapjan az illetekes valasztasi bizottsag minden, a torvenyes felteteleknek
megfelelo jeloltet Iegkesobb a bejelentesetkoveto negyedik napon nyilvantartasba vesz.
AVe. 133. § (1) bekezdesere figyelemmel a valasztasi iroda a bejelentett szervezet letezeset
es adatainak hitelesseget a civil szervezetek birosagi nyilvantartasaban, a bejelentett jelolt
adatait a kozponti nevjegyzekben ellenorzi.
AVe. 48. § (1) bekezdese szerint, a hatarozatot - ha jelen van, vagy ha telefaxszama vagy
elektronikus Ievelcime rendelkezesre all - a meghozatala napjan haladektalanul, ha ez nem
lehetseges, a meghozatalat koveto napon haladektalanul, rovid uton kell kozolni a
kerelmezovel, valamint azzal, akire a hatarozat jogot vagy kotelezettseget keletkeztet vagy
szarmaztat. A hatarozat rovid uton valo kozlese
a) a jelenlevok reszere a hatarozat atadasaval,
b) telefaxon,
c) elektronikus dokumentum formajaban (e-mail) vagy
d) a kezbesitesi megbizott reszere az a)-c) pontban meghatarozott modon
tortenhet. A hatarozat rovid uton valo kozlesenek modjat (m6djait) a kerelmezo jeloli meg.
A (2) bekezdes alapjan a hatarozat (1) bekezdes szerinti kozlesenek tenyet es modjat az iratra
fel kell jegyezni, az azt igazolo dokumentumot az ugyiratban el kell helyezni.
"":';p··"·,'·,,,· .. , ..·:, ...·,·:cc',,'''·'ic'.·:·:·...··:··... ·..

A (3) bekezdesre figyelemmel a hatarozatot __ha .a-kozlesre az (1) bekezdes a) pontja szerint
nem kerult sor - a meghozatalat koveto munkanapon postai.szolgaltato utjanmeg kell kuldeni
vagy mas medon kezbesiteni kell az erintettnek. Belfoldre aihatarozatot hivatalos iratkent kell
kezbesiteni. A hatarozatot - a polgar elterO rendelkezese hianyaban - az erintett kozponti
nevjegyzekben szereplo ertesitesi cimere, ennek hianyabanlakcimere
kell megkuldeni .
.
,'\.',

AVe. 49. § (1) bekezdes alapjan, a hatarozatot keresere, ingyenesen at kell adni a valasztasi
bizottsag megbizott tagja reszere. A (2) bekezdes szerint, a valasztasi bizottsag a hatarozatata szemelyes adatok kivetelevel - nyilvanossagra hozza.

A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasan, valamint a
nemzetisegi onkormanyzati kepviselok valasztasan a valasztasi irodak hataskdrebe
tartoz6 feladatok vegrehajtasanak reszletes szabalyairol es a valasztasi eljarasban
hasznalando nyomtatvanyokrol sz616 20/2019. (VII. 30.) 1M rendelet 5. § (2) bek. d)
pontja szerint a HVI a HVB-nek a lista es a jelolt nyilvantartasba vetelevel kapcsolatos
donteset, valamint a lista es a jelolt nyilvantartasba
informatikai rendszerben haladektalanul rogziti.

vetele

allapotanak

valtozasat

az

A Valasztasi Bizottsag megallapitotta, hogy a bejelento csatolta a kitdltiitt, egyem
kepviselojeldlt bejelentesehez sztikseges E2 jelii nyomtatvanyt es a szukseges szamu,
ajanloiven osszegyiijtott ajanlasokat,
A Valasztasi
ellenorzeset.

Iroda aVe.

125-127.

§-okban

foglaltak

szerint

elvegezte

az ajanlasok

A Valasztasi Bizottsag az ellenorzes alapjan megallapitotta, hogy a fent nevezett jelolt a
jogszabalyban
meghatarozott
mennyisegu, ervenyes ajanlast osszegyujtotte,
ezzel a
nyilvantartasba vetel jogszabalyi felteteleinek eleget tett. A jelolt aVe. 120. §-aban foglalt
nyi latkozatokat megtette.

Fentiekre tekintettel a Kiskunmajsai Helyi Valasztasi Bizottsag a torvenyi hataridon belul a
rendelkezo reszben foglaltak szerint hatarozott.
A BVB hataskore es illetekessege aVe. 307/G. § (2) bekezdesen alapul.

:

A hatarozat aVe. 46., 48-49. § (2) 120. § (3) bekezdes a) es b) pontjan, a 124. § (1)-(2)
bekezdesen, 125-127. §-ain, 132., 133. § (1) bek. foglaltakon, valamint a 307/G.§-ciban
foglaltakon, tovabba a 2010. evi L. torveny 9. § (1) bekezdesebcn foglaltakon, valarnint a
19/2019. (VII. 29.) 1M rendelet 21. § (1) bekezdesen, illetve 20/2019. (VII. 30.) 1M rendelet
5. § (2) bek. d) pontjan alapul.
A jogorvoslatrol sz616 tajekoztatas aVe. 221. §-an, valamint 223-226. §-ain, 230. §-an, 307/P.
§ (2) bek. c) pont jan, az illetekmentesseg az illetekekrol sz616 1990. evi XCIII. torveny 33. §
(2) bekezdes 1. pont jan alapul.

Kiskunmajsa, 2019. 08. 29.

