JEGYZŐKÖNYV
Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről

Az ülés helye:

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda

Az ülés ideje:

2014.09.04. 17 óra

Az ülés tárgya:

1. Egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek
nyilvántartásba vétele
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
2. Egyebek (bejelentések)
Előadó: Radics Zénó HVB elnök

Jelen vannak:

Radics Zénó
Szemenyei Katalin
ifj. Zsibrita András

a bizottság elnöke
a bizottság elnökhelyettese
a bizottság tagja

dr. Lipták Péter

HVI vezető

Radics Zénó HVB elnök az ülést megnyitotta és köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Ezt követően Radics Zénó – tekintettel az előzetesen kiküldött meghívóban
foglaltakra – javaslatot tett ülés napirendi pontjaira, amelyek a következők:
1. Egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek nyilvántartásba
vétele
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
2. Egyebek (bejelentések)
Előadó: Radics Zénó HVB elnök
A bizottság tagjai egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélküli döntésével
elfogadták a fenti napirendi pontokat, majd megkezdődött a napirendi pontok
részletes tárgyalása.
1. Napirendi pont:
Egyéni listás képviselőjelöltek
vétele
Előadó: Radics Zénó HVB elnök

és

polgármesterjelöltek

nyilvántartásba

Radics Zénó HVB elnök: A Csanádapácai Közös Helyi Választási Iroda
tájékoztatója szerint 2014.09.04. 16 óráig további 5 fő kérte a nyilvántartásba
vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.10.12. napjára
kitűzött általános választása okán. A választási iroda munkatársai megvizsgálták az

ajánlásokat és megállapították, hogy mind az 5 fő rendelkezik a szükséges számú
ajánlással, így nincs akadálya a nyilvántartásba vételüknek.
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
13/2014. (IX.04.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Nagy
Zoltánné (személyi azonosító: 2-730311-3771) 5662 Csanádapáca, Táncsics utca 8.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen
független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Nagy Zoltánné 2014. szeptember 1. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán egyéni
listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként
Csanádapáca választókerületben. A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 4/2014.(VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött
E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése) egyidejűleg 5 darab ajánlóív
került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 4.

Radics Zénó
HVB elnök
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
14/2014. (IX.04.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Kesjár
Jánosné (személyi azonosító: 2-610718-2072) 5662 Csanádapáca, Petőfi utca 37.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen
független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Kesjár Jánosné 2014. szeptember 4. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán egyéni
listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként
Csanádapáca választókerületben. A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 4/2014.(VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött
E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése) egyidejűleg 5 darab ajánlóív
került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 4.

Radics Zénó
HVB elnök
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
15/2014. (IX.04.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Varga Péter
(személyi azonosító: 1-770725-5416) 5662 Csanádapáca, Zrínyi utca 4. szám alatti
lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen egyéni listás
képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Varga Péter 2014. szeptember 3. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán egyéni
listás
képviselőjelöltként
történő
nyilvántartásba
vételét
a
JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelöltjeként Csanádapáca választókerületben. A
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe

tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17.
mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni
jelölt bejelentése) egyidejűleg 5 darab ajánlóív került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 4.

Radics Zénó
HVB elnök

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
16/2014. (IX.04.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Csikós Gábor
(személyi azonosító: 1-700626-3129) 5662 Csanádapáca, Zrínyi utca 37. szám alatti
lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12.
napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen egyéni listás
képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Csikós Gábor 2014. szeptember 3. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán egyéni
listás
képviselőjelöltként
történő
nyilvántartásba
vételét
a
JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelöltjeként Csanádapáca választókerületben. A
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17.
mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni
jelölt bejelentése) egyidejűleg 5 darab ajánlóív került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,

azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 4.

Radics Zénó
HVB elnök
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
17/2014. (IX.04.) számú
HATÁROZATA
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Szikora Pál
Ferenc (személyi azonosító: 1-550828-1082) 5662 Csanádapáca, Rózsa utca 6.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
október 12. napjára kitűzött általános választásán Csanádapáca településen
független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség

nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen – fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.), telefaxon
(faxszám:
68/520-201)
vagy
elektronikus
levélben
(e-mail
cím:
jegyzo@csanadapaca.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
Szikora Pál Ferenc 2014. szeptember 4. napján kérte a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános
választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét
független jelöltként Csanádapáca választókerületben. A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. mellékletében előírt,
szabályszerűen kitöltött E2 jelű formanyomtatvánnyal (Egyéni jelölt bejelentése)
egyidejűleg 5 darab ajánlóív került átadásra.
A Csanádapácai Közös Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a
leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 23at.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. §
(1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. § (1)
bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. § (2)
bekezdése kimondja, hogy az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások
ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését,
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e
a jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ennek
megfelelően Csanádapáca választókerületben 23 ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. §-a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G. § (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44–49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a
Ve. 221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
Kelt: Csanádapáca, 2014. szeptember 4.

Radics Zénó
HVB elnök
Radics Zénó HVB elnök: a napirendi pontot megtárgyalását ezúton befejezettnek
tekintem. Áttérnénk a következő napirendi pontra, az egyebekre.
2. Napirendi pont:
Egyebek
Előadó: Radics Zénó elnök
Radics Zénó HVB elnök: Javaslom, hogy döntsünk arról, hogy a HVB elnök
átruházott hatáskörben tudjon intézkedni a határozatok kijavítása, az áttétel és a
megbízólevelek átadása tárgykörökben.
A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság egyhangú
ellenszavazat nélküli döntésével az alábbi határozatot hozta:
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szavazattal,

A Csanádapácai Helyi Választási Bizottság
18/2014. (IX.04.) számú
HATÁROZATA
Csanádapáca Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 50.§ (1) bekezdésében meghatározott
hatáskörét, a határozat kijavítása tekintetében a helyi választási bizottság elnökére
átruházza.
Csanádapáca Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 206.§ alapján, a megbízólevelet átadására
vonatkozó hatáskörét a helyi választási bizottság elnökére átruházza.
Csanádapáca Helyi Választási Bizottsága Választási Bizottsága a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 213. § (1) bekezdése
szerint az illetékességébe nem tartozó kifogás áttételének jogát helyi választási
bizottság elnökére átruházza.
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség

nélküli szervezet a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de
Csanádapáca Helyi Választási Bizottságánál (cím: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért
út 31. szám, e-mail cím: jegyzo@csanadapaca.hu) előterjesztett fellebbezést nyújthat
be.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot
hozó választási bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti
alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának
személyi azonosítóját, illetve ha a 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- vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor
jár le. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. A választási bizottság elsőfokú
határozata jogerőssé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő
letelt.
Indokolás
A 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 50.§ (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörét, a határozat kijavítása tekintetében a helyi választási
bizottság elnökére átruházhatja.
A 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 206.§ alapján, a megbízólevelet
átadására vonatkozó hatáskörét a helyi választási bizottság elnökére átruházhatja.
A 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 213. § (1) bekezdése szerint az
illetékességébe nem tartozó kifogás áttételének jogát helyi választási bizottság
elnökére átruházhatja.
A bizottság a határozatot a Ve. 50. § (1) bekezdés, 213. § (1) és (2) bekezdés, 206. §a, alapján hozta meg.
A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3)
bekezdésein, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)-(4)
bekezdésein, 225.§-án és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Kelt: Csanádapáca, 2014.09.04.
Radics Zénó
HVB elnöke
Radics Zénó HVB elnök: Amennyiben nincs, úgy a mai ülést berekesztettnek
tekintem.

Radics Zénó
a HVB elnöke

Szemenyei Katalin
a HVB elnökhelyettese

dr. Lipták Péter
HVI vezető, jegyzőkönyvvezető

