
BALAToNRENDESI HELYI vÁL,q.szrÁsI glzorrsÁc

7 DaI4.(VIII. 29.) határ ozata

Csizmadia József Isfván egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

A Balatonrendesi Helyi Váiasztási Bizottság Csizmadia József István
szám alatti lakost a helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek 2014. október )'2. napjtra kitűZött

áltáláno s v á|asztásén B alatonrende s települ é s en fü g getlen e gyéni li stás
jelöltként nyilvantartásba veszi azzal, hogy a szavazőIapon a jelölt

Csizmadia József néven szerepel.

A váIasztási bizottság elsőfokú hatétrozata ellen a központi

névjegyzékben szereplő választópolgár, jelolt, jelölő szervezet,

továuúa aZ ügyben érintett természetes és jogi szemé1y, jogi

személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést

személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet

benyűjtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási

uizóttiag és annak tagja. Fellebbezést lehet benyújtani
jogszabáIysértésre hivatkozássaI, illetve a választási bizottság

mérle gelési j o gkörben hozott határozata ellen'
A feliebbezést a Balatonrendesi Helyi Választási Bizottságnál kell

előterjesáeni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a

megtámadott határozat meghozata\átőI számított harmadik napon

16:ó0 őráig megérkezzen a Balatonrendesi Helyi Választási

Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tarta\maznia kell a kérelem alapját; benffitójának

nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétol (székhelyétől) eltér -

postai értesítési címét; a kérelem benffitójának személyi azonosítóját,

ill"tu" ha a külföldön élő, magyaÍo1szági lakcímmel nem rendelkező

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóva}, a magyaf

állampoigárságát igazo|ó okiratának típusát és szárnát, vagy jelölő

,,.,uó'.i uagy más szerv ezet esetéb en a bíró s ági nyilvántartásba-vételi

számát' A fe 1 1 ebbe zé s tartal m azhatj a b enyúj tój ának teIefaxszámát v agy

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét' A fellebbezésben új

tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést a válasáási troda az ügy összes lratávalr a beérkezése

napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási

bizottságltoz.

INDoKolÁs

Csizmadia József István 2014. augusztus 27, napján kérte a helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek 201,4' október 12,

napjára kituzott áitalános váIasztásÍn Balatonrendes településen a

fiiggetlen egyéni listás jeloltként történő nyilvántartásba vételét.

Csiimadia József istván a helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi onkormányzatl'

i<ep"visetot< vá),asztásán a vá|asrtást irodák hatáskorébe tartoző



feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a vá|asztási

eljárásban haszná|andó nyomtatványokról sző|ő 4l20I4. (VII. 24') IM

rendelet 17. mellékletében előírt, szabáIyszerűen kitoltött E2 jelu

formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése) egyidejűleg 1 db

ajánlóívet adott át, mely 8 db ajánlást 12lrtalmazott' továbbá kérte' hogy

i szavaző|apon utónevei közül csak a ,,Jőzse?, utónév szerepeljen'

A helyi önkormányzati képviselok és polgarmesterek választásárő|

szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Öi,tv ) 9' $ (1) bekezdése

szerint egyéni listás, illetve egyéni vá|asztókerületi képviselőjelölt az,

akit az adott válasáókerület választópolgárainak legalább IoÁ-a
jelöltnek ajánlott.-Fentiek 

figyelembevételével a központi névjegyzékben 2014,

augusztus 1 5. napján szereplő adatok alapjánBalatonrendes községben

az egyéni listás jelölt áIlításához szükséges ajánlások száma2 db'

A vá|asztási eljárásról szóló 2013. évi XXxu. törvény (a

továbbiakban: Ve.) 124. $ (1) bekezdése szerint a jelöltet azajén|őivek

átadásáva| kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes

v áIasztási btzotts ágná|.
A Ve. 125' s (1) bekezdése szerint a vá|asztási iroda az aján|ásokat

ellenőrzi.
A Ve' I27 ' $-a szerint az aján|ások ellenőrzését a jelölt bejelentésétol

száttitott három napon belül kell elvégezni. Az aján|ások tételes

ellenőrzését nem kell tovább folyatni, ha bizonyossá válik, hogy az

érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az

aj ánlások ellenőrzésének eredményéről a v á|asztási iroda tájékoztatja a
j elölt nyi lvántar1ásba vétel ére illetéke s v á|asztási bizottságot.

A Kővágótjrsi Helyi Választási Iroda aZ aján|ások ellenőrizését

e\végezte és megállapította,hogy az érvényes ajánlások száma eléri a
jelöléshez szükséges számot.

A Ve' 132. $.a szerint az illetékes választási bizottság minden' a

törvényes feltételeknek megfelelo jelölő szervezetet. jelöltet, illetve

listát - legkésőbb a bejelentését kcivető negyedik napon

nyilvántartásba vesz.
A Ve' 159.$ (1) bekezdés szerint a több utónéwel rendelkező jelölt

kérheti, hogy a szavazőIap csak az egyik utónevét tarta\mazza.

Tekintettel aTra, hogy Csizmadia József István a törvényes

feltételeknek megfelel, ezért a Balatonrendesi Helyi Választási

Bizottság a jeloltet egyéni listás jelo|tként nyilvántartásba vette azza|,

hogy a szavaző|apon Csizmadia József néven szerepel.

Ahatározat az ovtv.9.
125' $ (1) bekezdésén,
159.$ (1) bekezdésén'
alapszik.

$ (1) bekezdésén' a Ve. 124. $ (1) bekezdésén'
I27. s-ér;., I32. $-án,22I, s (1) bekezdésén'
223, $.án, 224. $-án' valamint 226, $-án

/ú/,l*ú/,)Balatonrendes, 20 1 4. augusztus 29.
HVB elnökhelyettes


