
ÁDÁNDI  HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.

Az ÁDÁNDI  HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
5/2014. (IX.4) HVB.  HATÁROZATA

Ádánd Község Helyi Választási Bizottsága – 2014.szeptember 4. napján megtartott ülésén 3 igen
szavazattal - a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.)132. §-
ában foglalt hatáskörében eljárva NÉMETH ILONA egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
tárgyában meghozta az alábbi 

határozatot:

Ádánd Község Helyi Választási  Bizottsága a helyi  önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. évi választásán Ádánd községben NÉMETH ILONA független képviselőjelöltet 

 
n y i l v á n t a r t á s b a    v e s z i.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Somogy Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (7400 Kaposvár, Fő u. 10.) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az  Ádándi
Helyi  Választási  Bizottsághoz  (8653  Ádánd,  Kossuth  L.  u.  50.  Fax:82/357-552,  e-mail:
jegyzo@adand.hu)  kell  benyújtani,  úgy  hogy  legkésőbb  2014.  szeptember  7-án  16.00  óráig
megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
A  fellebbezést  személyesen,  levélben,  telefaxon  vagy  elektronikus  levélben  nyújtható  be.  A
fellebbezésnek  tartalmaznia  kell  a  Ve.  224.§  (3)  –  (4)  bekezdéseiben,  valamint  225.§-ában
foglaltakat.

Indokolás

Németh  Ilona  egyéni  képviselőjelöltként  képviselő-jelölt  nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelmet
nyújtott  be a Helyi Választási  Bizottsághoz. Benyújtotta a 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.  melléklete
szerinti  E2  „Egyéni  jelölt  bejelentése  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek
választásán” elnevezésű nyomtatványt, valamint 4 ajánlóívet, melyet az Ádándi Választási Iroda
2014. szeptember 2-án átvett. A jelöltnél ajánlóív nem maradt.

A Ve.  125.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  HVI  a  jelölt  adatait  és  választójogát,  valamint  az
ajánlóíven szereplő aláírások közül 18 ajánlást – a HVB döntésének előkészítése érdekében – a
választási  informatikai  rendszerben  ellenőrzött,  figyelemmel  az  ajánlások  ellenőrzésének  egyes
kérdéseiről szóló 5/2014. sz. NVB iránymutatásban foglaltakra is. Elfogadható ajánlások száma 18. 



A Ve. 127. § (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény ( a
továbbiakban Övjt.) 9.§ (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselő-jelölt az lehet, akit
az  adott  választókerület  választópolgárainak  1%-a  jelöltnek  ajánlott.  Ádánd  községben  a
jelöltállításhoz 18 ajánlás szükséges. 

A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelöltet – legkésőbb a bejelentést követő 4. napon – nyilvántartásba vesz.

A fentiek alapján 2014. szeptember 4-én megtartott ülésén az ádándi Helyi Választási Bizottság
megállapította,  hogy a kérelem a jogszabályi  követelményeknek megfelelt,  továbbá az érvényes
ajánlások száma a törvényben előírt számot elérte, ezért a jelöltet nyilvántartásba vette.

E határozat Ve. 10.§-n, 44.§-46.§-n, 120.§-n 124-127.§-án, 132.§-án, 307/G §-án, az Övjt. 9.§ (1)
bekezdésén alapul. A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 223-225.§-án, valamint 307/P
§ (2) bek.c.) pontján alapul.

Ádánd, 2014.szeptember 4.

Vörös György 
a Helyi Választási Bizottság elnöke


