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Remeteszőlősi Helyi Választási Bizottság
6/2014. (IX. 8.) számú határozata
A Remeteszőlősi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva Ruzsa Ágota Éva független
egyéni listás képviselő jelöltként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 5 egyhangú igen
szavazattal - meghozta az alábbi
h a t á r o z a t o t.
A Remeteszőlősi Helyi Választási Bizottság Ruzsa Ágota Évát a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. évi választásán független egyéni listás képviselő jelöltként
nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a
Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Helyi Választási
Bizottsághoz (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.) kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2014.
szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a fellebbezés hivatkozási alapját,
- a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, valamint
- a fellebbezés 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, továbbá jelölő szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.
INDOKOLÁS
Ruzsa Ágota Éva 2014. szeptember 5-én kérte Remeteszőlősön egyéni listás képviselő jelöltként
történő nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi
választására.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §
(1) bekezdése értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A Budajenői Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) Vezetőjének 2014. augusztus 18-i
közleménye szerint Remeteszőlősön egyéni listás képviselő jelöltséghez legalább 6 választópolgár
ajánlása szükséges.

A Ve. rendelkezése szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet illetve listát – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon –
nyilvántartásba vesz.
A HVI az ajánlásokat ellenőrizte, amelynek során megvizsgálta, hogy a felvett 2 db ajánlóív
hiánytalanul benyújtásra került a bejelentéssel egyidejűleg, továbbá hogy az ajánlások során a
törvényi feltételek teljesültek-e. Azonosította az ajánló választópolgárt, és megvizsgálta, hogy van
választójoga, valamint azt, hogy az ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím,
anyja neve) a központi névjegyzékben szereplő adataival teljes körűen megegyeznek.
Megállapította, hogy az ajánló választópolgár a szavazást megelőző 48. nap és az ajánlóív
benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt a választókerületben jelöltetet
ajánlani. Megvizsgálta továbbá, hogy a választópolgár ugyanazon jelöltre nem adott le már
érvényes jelölést.
A fentieket követően a HVI megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma elérte a 6-ot. A
Ve. rendelkezése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá
válik, hogy azok száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
Az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2
nyomtatvány is benyújtásra került a jelölt részéről.
A HVI a központi névjegyzék adatai alapján megállapította, hogy az egyéni listás képviselő
jelölt választójoggal rendelkezik.
A HVB megállapította, hogy az egyéni listás képviselő jelölt bejelentése a hivatkozott
jogszabályokban foglaltaknak megfelelt és nincs törvényes akadálya az egyéni listás képviselő jelölt
nyilvántartásba vételének.
A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság Ruzsa Ágota Évát, - mint független egyéni listás
képviselő jelöltet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán –
nyilvántartásba vette.
A HVB hatáskörét és illetékességét a Ve. 132. §-a állapította meg. A HVB döntését a Ve. 10. § (3)
bekezdése, ill. 122. és 124-127. §-ai, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján hozta meg. A jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 221. és 223-225. §-aiban, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában
foglalt rendelkezéseken alapul.
Remeteszőlős, 2014. szeptember 8.
Tóth Györgyné sk.
elnök
A kiadmány hiteléül:
Remeteszőlős, 2014. szeptember 8.
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HVI vezető-helyettes
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