Cegléd Város Helyi Választási Bizottsága
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
9/2014. (VIII. 29.) HVB határozat

Tárgy: Károly Ferenc jelölt nyilvántartásba vétele
HATÁROZAT

Cegléd Város Helyi Választási Bizottsága a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség (1062
Budapest, Lendvay u. 28.), valamint a Kereszténydemokrata Néppárt (1078 Budapest, István
út 44. I/14.) jelölő szervezetek közös jelöltjeként Károly Ferenc jelöltet Cegléd település 06.
számú választókerületében, egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Pest Megyei Területi
Választási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) címezve a megtámadott határozatot
hozó választási bizottságnál illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés
legkésőbb 2014. szeptember 1-jén 16 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására
rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
A határozat ellen a fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt,
jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet személyesen (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) levélben, telefaxon (53/511-406)
vagy elektronikus levélben (jegyzo@cegledph.hu) Cegléd Város Helyi Választási
Bizottságánál (a továbbiakban: HVB) terjesztheti elő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
- a kérelem – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 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 telefax számát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay u. 28.) valamint a
Kereszténydemokrata Néppárt (1078 Budapest, István út 44. I/14.) jelölő szervezetek (a
továbbiakban: jelölő szervezetek) közös jelöltjeként Károly Ferenc a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán 12 db ajánlóívre nyújtott be igénylést 2014.
augusztus 22-én a helyi választási irodához (a továbbiakban: HVI). Az igényelt ajánlóívek a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM
rendelet 15. §-ában foglaltak szerint 2014. augusztus 25-én Károly Ferenc jelölt
meghatalmazottja részére átadásra kerültek.

2014. augusztus 27. napján Károly Ferenc jelölt a meghatalmazottja útján, egyéni
választókerületi jelölt bejelentésére vonatkozó E2 jelű nyomtatványt nyújtott be a 12 db
ajánlóív átadásával együtt a HVB-hez és kérte Cegléd település 06. számú
választókerületében egyéni választókerületi jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A HVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint elvégezte és
megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jelöléshez szükséges 32
érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll.
A Ve. 124. § (1) bekezdése értelmében a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik
napon – nyilvántartásba vesz.
A HVB határozatát a fentiek alapján a Ve. 44. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva,
a Ve. 46. §-ára való figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg.
A határozat közlésére a Ve. 48. §-a szerint kerül sor.
A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése állapítja meg.
A fellebbezés benyújtására a Ve. 221. §-ában, a 223. §-ában, a 224. § (1)-(4) bekezdéseiben, a
225. §-ában, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak, a jogvesztő határidő
számítására a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdés 1. pontján alapul.
Cegléd, 2014. augusztus 29.
P. H.
Farkasné Dr. Piroska Emőke sk.
Cegléd Város Helyi Választási
Bizottságának elnöke
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