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Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában, valamint 318.§ § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva TÖTTŐS GÁBOR német nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában
meghozta a következő h a t á r o z a t o t :

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán
TÖTTŐS GÁBORT
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége
német nemzetiségi egyéni képviselőjelöltjeként Szekszárd városban
nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság 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 - fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata
ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó 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. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
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 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés
elbírálására jogosult választási bizottsághoz.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

INDOKOLÁS

2014. augusztus 28-án a TOLNA MEGYEI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán TÖTTŐS GÁBOR német nemzetiségi
egyéni képviselőjelölt bejelentését – Szekszárd városban - az E3 jelű formanyomtatványon megtette.
Egyidejűleg csatolta a jelölt részére igényelt, a választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint
hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott 2 darab ajánlóívet.

A Választási Iroda 2014. augusztus 28-án elvégezte az ajánlóíveknek a Ve. szerinti ellenőrzését.

A Választási Iroda az ellenőrzés eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatta a Helyi Választási
Bizottságot:
Feldolgozott ajánlóívek száma: 2
Rögzített ajánlások száma:

16

elfogadható:

16

nem elfogadható
többszörös ajánlás miatt:

0

egyéb okból:

0

A jelölő szervezet leadta
-

a rendelkezésére bocsátott valamennyi ajánlóívet,
a jelöltállításhoz szükséges számú (12) érvényes ajánlást, valamint
a jelölt részére kitöltött E3 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű
nyomtatványt.

A Helyi Választási Bizottság eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 –
123.§ - ában, a jelölt bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §aiban foglaltaknak megfelelt, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 59. § (1)
bekezdésében előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, valamint 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 18. számú melléklete szerinti E3 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése”
elnevezésű nyomtatványt is benyújtották.

A fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság – a Ve. 132 §-a, valamint 318. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jogorvoslat
lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai
rendelkeznek.

