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Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
18/2019. (IX.6.) HVB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 132. §-ában foglalt jogkörében eljárva – Lencz Sándor, … szám
alatti lakos helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán egyéni
választókerületei képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
határozatot:
a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán
Lencz Sándort
a MI HAZÁNK MOZGALOM
egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként
Szekszárd Megyei Jogú Város 07. számú egyéni választókerületében
nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet – személyesen, levélben (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.),
telefaxon (74/504-198), vagy elektronikus levélben (valasztasinfo@szekszard.hu) – fellebbezést
nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó Szekszárd Megyei jogú Város Helyi Választási
Bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz. A
határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 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 a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben
új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
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A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
Az eljárás illetékmentes.
INDOKOLÁS
2019. szeptember 2-án a MI HAZÁNK MOZGALOM a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános 2019. évi választásán LENCZ SÁNDOR egyéni választókerületi
képviselőjelölt bejelentését az E2 jelű formanyomtatványon megtette, mellyel kérte a jelölt
nyilvántartásba vételét. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság mellett működő választási irodától A4 jelű formanyomtatványon - igényelt, a
választási iroda általa kiadott, sorszámmal, vonalkóddal ellátott 5 darab ajánlóívből (az ajánlóívek
sorszáma: 12846I0001 – 12846I0005) 5 darabot.
A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetője tájékoztatta a Helyi Választási Bizottságot
(továbbiakban: HVB), hogy Szekszárd Megyei Jogú Város 07. számú egyéni választókerületben a
képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma 27. A választási iroda 2019. szeptember 2-án a
Ve. 127. § (2) bekezdése alapján elvégezte az ajánlások tételes ellenőrzését, és a Ve. 127. § (3)
bekezdése alapján tájékoztatja a HVB-t, hogy az ajánlásellenőrző rendszerből kinyomtatott, az
ajánlóívek ellenőrzésének eredmény-statisztikája alapján a jelölt érvényes ajánlásainak száma 27
darab.
A HVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123. §-aiban, a jelölt
bejelentése a Ve. 124. §, valamint 307/G. §- ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-aiban
foglaltaknak megfelelt, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény rendelkezéseire figyelemmel Szekszárd megyei Jogú Város Helyi Választási
Iroda Vezetője által 3/2019. (VIII. 08.) számon meghozott határozat 1. mellékletében előírt számú
érvényes ajánlás benyújtásra került, továbbá 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 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 14. melléklete szerinti E2 jelű,
„Egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.
A fentiekre tekintettel a HVB – a Ve. 132 §-a alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A határidőkre vonatkozó tájékoztatás a Ve. 10. §-án alapul, a határozat tartalmi elemeiről a Ve.
46. § rendelkezik. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről
a Ve. 223-226. § -ai rendelkeznek.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján
alapul.
Szekszárd, 2019. szeptember 6.
dr. Kulcsár Ágnes
HVB elnök

2

