
Helyi Választási Bizottság 11/2019. (IX.3.) sz. h a t á r o z a t a

Hunyadiné Bíró Erika ………………………..sz. alatti lakos a FIDESZ-MAGYAR
POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezet

egyéni listás jelöltjekénti nyilvántartásba vételéről

HATÁROZAT

A  Helyi  Választási  Bizottság  Hunyadiné  Bíró  Erika,  ………………………….  szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október
13.  napjára kitűzött  választásán a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI  SZÖVETSÉG és a
KERESZTÉNYDEMOKRATA  NÉPPÁRT  jelölő  szervezet  egyéni  listás  jelöltjeként
nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-
Szatmár-Bereg  Megyei  Területi  Választási  Bizottsághoz  címzett  fellebbezést
nyújthat be Nagyecsed Város Helyi  Választási  Bizottságánál  (4355 Nagyecsed,
Árpád  u.  32.).
A fellebbezést úgy kell  benyújtani,  hogy az legkésőbb 2019. szeptember 6-án
16.00  óráig  megérkezzen.  A  fellebbezést  személyesen,  levélben,  telefaxon
(44/545-309)  vagy  elektronikus  levélben  (jegyzo@nagyecsed.hu)  lehet
benyújtani.
Fellebbezést lehet benyújtani 
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve 
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 
a) a kérelem fentiek  szerinti alapját, 
b)  a  kérelem benyújtójának nevét,  lakcímét (székhelyét)  és -  ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 
c)  a  kérelem benyújtójának  személyi  azonosítóját,  illetve  ha  a  külföldön  élő,
magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  nem  rendelkezik
személyi  azonosítóval,  a  személyazonosságát  igazoló  okiratának  típusát  és
számát,  vagy  jelölő  szervezet  vagy  más  szervezet  esetében  a  bírósági
nyilvántartásba-vételi számát. 
A  fellebbezés,  illetve  a  bírósági  felülvizsgálati  kérelem  tartalmazhatja
benyújtójának  telefaxszámát  vagy  elektronikus  levélcímét,  illetve  kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.

INDOKOLÁS

I.

Hunyadiné Bíró Erika 2019. szeptember 3. napján a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG  és  a  KERESZTÉNYDEMOKRATA  NÉPPÁRT  jelölő  szervezet  egyéni
listás jelöltjeként kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán.

A Helyi Választási Iroda az ajánlások ellenőrzését a a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI.  törvény (továbbiakban: Ve.) 125-127.§-aiban foglaltak szerint
elvégezte,  és  annak  eredményéről  akként  tájékoztatta  a  Helyi  Választási
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Bizottságot, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges 50
darabot. 
A  Helyi  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  Hunyadiné  Bíró  Erika
nyilvántartásba vétel  iránti  kérelme a jogszabályi  követelményeknek megfelel,
ezért őt a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT jelölő szervezet egyéni listás jelöltjeként nyilvántartásba veszi.

II.

A  Helyi  Választási  Bizottság  a  határozatot  a  Ve.  307/G.  §  (2)  bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva hozta meg. 
A határozat  a Ve. 44.§ (1)  bekezdésén, 46.§-án,  124-127.§-ain, 132.§-án, és a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 9.§ (1) bekezdésén alapszik.
A  jogorvoslati  lehetőség  a  Ve.  221.  §  (1)  bekezdésén  és  a  Ve.  307/P.  §  (2)
bekezdés c) pontján alapszik. 
A  fellebbezés  tartalmi  és  formai  követelményei  a  Ve.  223.  §  (1)  és  (3)
bekezdésén, a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésein, a Ve. 225. §-án alapulnak.

Nagyecsed, 2019. szeptember 3.

Dr. Bulyáki Lajos sk.
                                                                                                       a  HVB elnöke


