Verpelét Város Helyi Választási bizottsága
3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73.
A Verpelét Város Helyi Választási Bizottság 5/2014. (IX.01.) számú határozata
A Verpelét város Helyi Választási bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy
Berczédi Dénest (azonosítószám: 13309), FIDESZ-KDNP jelölő szervezeteknek a képviselő
jelöltjét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz
címzett illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2014.
szeptember hó 4. napján 16:00 óráig megérkezzen a Verpelét Helyi választási bizottsághoz. A
fellebbezés benyújtására megállapított határidő jogvesztő.
A választási bizottság első fokú határozata ellen 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 – jogszabálysértésre hivatkozással nyújtható be fellebbezést, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. Nem nyújthat be fellebbezést az
ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. A fellebbezést a határozatot hozó választási
bizottsághoz, a Területi Választási bizottság nevére címezve kell benyújtani
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
 a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223.§ (3) bekezdése
szerint alapját,
 a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 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 –vétel számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefonszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefonszámát vagy elektronikus levelezési címét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
A független jelölő szervezetek jelöltet az ajánlóívek 2014. augusztus 29. napján történő
átadásával jelentették be a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.
Fűr Zoltábn FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napjára kiírt választásán képviselő-jelöltként
nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Verpeléti Helyi Választási Iroda 2014. szeptember
01. napján. A bejelentéssel egyidejűleg átadásra került 8 ajánlóív.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/G. § (1) bekezdése szerint az
egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester-jelöltet és a főpolgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. Ugyanezen
§ (2) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a
polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási
bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik
napon - nyilvántartásba vesz.
A Helyi Választási Iroda 8 ajánlóív ellenőrzése során 61 érvényes ajánlást rögzített.
Tekintettel arra, hogy Berczédi Dénes, FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltjének bejelentése a
törvényes feltételeknek megfelel, a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint nyilvántartásba vette.
A határozat a Ve. 125. § (1) bekezdésén, a 127. § (2) bekezdésén, a 132. §-án bekezdésén, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224 §-ának
(1) - (4) bekezdésén, 225. §-án alapul.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124.§ (1)
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre
az illetékes választási bizottságnál.
A Ve. 125.§ (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az
ellenőrzés eredményéről a Ve. 127.§ (3) bekezdése értelmében a választási iroda tájékoztatja
a jelölt nyilvántartásba vételére illetéke választási bizottságot.
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