Herceghalom Helyi Választási Bizottság
7/2014.(IX.01.) sz. határozata
Herceghalom Helyi Választási Bizottsága az alábbi határozatot hozta:
Herceghalom Helyi Választási Bizottsága Galai Katalin 2053 Herceghalom, Őzike köz 3. szám
alatti lakost, mint a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
jelölő szervezetek közös egyéni listás képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi Herceghalom
településen, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes
fellebbezést lehet benyújtani az e határozatot hozó Helyi Választási Bizottságnál (2053
Herceghalom, Gesztenyés út 13., e-mail: polghiv@herceghalom.hu, fax: +3623530561), úgy hogy a
fellebbezés legkésőbb 2014. szeptember 4. napján 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés
benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A fellebbezésnek tartalmazni kell:
- a kérelem – választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. §
(3) bekezdése szerinti – alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba- vétel számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Galai Katalin 2053 Herceghalom, Őzike köz 3. szám alatti lakos a FIDESZ- Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös egyéni listás képviselőjelöltje a 2014 október
12. napjára kitűzött önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választására 6 db ajánlóívre
nyújtott be igénylést 2014. augusztus 25. napján Herceghalom Helyi Választási Irodához
(továbbiakban: HVI). Az igényelt ajánlóívek az igénylést követően, 2014. augusztus 25. napján
átadásra kerültek.
2014. szeptember 1. napján a jelölt bejelentésére nyitva álló törvényes határidőn belül Galai Katalin
a rendelkezésére bocsátott 6 db ajánlóívet átadta a HVI-nek, valamint kérte nyilvántartásba vételét.
A HVI az átadott ajánlásokat 20 érvényes ajánlásig ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot, az 17 ajánlást.
A Ve. 124. § (1) bekezdése értelmében a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.
A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet –
legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba veszi.
Herceghalom Helyi Választási Iroda Vezetője közleménye alapján Herceghalom településen a 2014.
évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás képviselőjelölt
állításához 17, a polgármesterjelölt állításához 50 érvényes ajánlás szükséges.

A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Galai Katalin nyilvántartásba
vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölt
nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
A határozat a Ve. 44. §-án, 124. §-án, 132. §-án, 307/G § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) pontján, 307/P. § (2) bekezdés c.)
pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1.
pontján alapul.
Herceghalom, 2014. szeptember 1.
Dr. Vörös Attiláné
HVB elnöke

