Pásztói Helyi Választási Bizottság
3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
Szám: 26/2019. (IX. 6.)
Tárgy: Jelölt nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT

A Pásztó Városi Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napján tartandó helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a VARÁZSVÖLGY EGYESÜLET
jelölő szervezet egyéni listás képviselőjelöltjét
Címer Balázs
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakost
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen fellebbezést nyújthat be a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címezve
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).
A fellebbezést személyesen, levélben (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.), telefaxon (06-32-460918) vagy elektronikus levélben (jegyzo@paszto.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16:00 óráig megérkezzen a
Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozást, vagy a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozatát),
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 igazolványának 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
fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezés a Választási Bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a Választási
Bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja. A fellebbezésben és a
bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
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A Varázsvölgy Egyesület jelölő szervezet 2019. szeptember 3. napján kérte Címer Balázs –
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos - egyéni listás képviselő jelöltként történő
nyilvántartásba vételét, a Pásztó városban 2019. október 13. napján tartandó helyi
önkormányzati képviselő és polgármester választásra.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124.§ (l)
bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottságnál.
A jelölt a Helyi Választási Iroda által kiadott ajánlóíveket a törvényi előírásoknak
megfelelően átadta és az erre rendszeresített E2 nyomtatványon megtörtént a jelölt
bejelentése.
A bejelentett jelölt adatainak ellenőrzése a központi névjegyzékben megtörtént a Ve. 133. §
(1) bekezdése alapján.
Az ajánlóívek ellenőrzése a Ve. 122. §, (2) bekezdése valamint a 125-127. §.-ai alapján
megtörtént.
A Helyi Választási Bizottság eljárása során megállapította, hogy a jelölt bejelentése a
törvényes feltételeknek megfelel, az érvényes ajánlások száma eléri a Pásztó városban 2019.
október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson a
jelölt állításához szükséges ajánlások számát (képviselőjelölt esetében 77 fő).
A fentiekre figyelemmel a Helyi Választási Bizottság a Ve. 307/G. § (2) bekezdése alapján a
Varázsvölgy Egyesület jelölő szervezet képviselőjelöltjeként Címer Balázst nyilvántartásba
veszi.
A határozat a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 132. §-án, 307/G.
§ (1) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)-(4)
bekezdésein, a 225. §-án, a 230. §-án, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 132. §-a és a 307/G. § (2) bekezdése alapozza
meg.
Pásztó, 2019. szeptember 6.
Czabafy László
HVB elnök
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