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Varga László polgárrnesterjelöltként történő nyilvántartásba véte|éről

A Hantosi Helyi Választási Bizottság Varga László 2434 Hantos, Kossuth utca 54. szám alatti
lakost a 2023, február 19. napjára kitűzött időközi polgármesterválasztásra Hantos település
választókerületében mint friggetlen polgármesterjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes ésjogi szernély,
jogi személyiség nélhili szervezet fellebbezést nyujthat be. A fellebbezést a Fejér Megyei
Területi Választási Bizottsághoz (8000 Székesfehervár, Szent István tér 9,) címezve, de a
Hantosi Helyi Választási Bizottságához (2434 Hantos, Nagylóki út 3, hivatal@hantos.hu) kel|
benYÚjtani. A fe|lebbezést szernólyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyujtani oly módon, hogy az legkésóbb a megtámadott haíározat meghozatalától számított
harmadik napon, azaz 2023. január l2. napján 16,00 óráig meg érkezzel, A határidó jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek a válasaási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI.
íöwény 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha
a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi
azonosítóját, illetve ha a külfiildön éló, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló
igazolványrinak típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi szittnát. A fellebbezés lartalmazhatja benyujtójanak telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízotdának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A
fellebbezés a választási bizottság határozatinak meghozataláig visszavonható, a válasáási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja, A fellebbezés dij- és illetékmentes.

Indokolás

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a 17 /2022. (x[,01.) hatérozatáva| 2023, február 19.
napjára tiizte ki az időközi polgármesterválasztást.

Varga László 2434 Hantos, Kossuth utca 54. szám alatti lakos 2023, jaluér ó, napján ,,a helyi
önkormányzati képviselók és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
Önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskóréb e taítoző feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról" szóló 2012019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 14.
melléklete szerinti E2 jelű formanyomtatviányon bejelentette a Hantosi Helyi választási
Bizottságrrál, hogy polgármesterjelöltként indulni kívan a 2023. febr,,lér 19. napjára kitrizött
időkÖzi Polgármesterválasztáson Hantos település választókerületében. Bejelentéséhez a Ve.
l24. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolta az ajánlásokat tarta|mazó
ajánlóíveket is.

A Nagylóki Közös Helyi Válasáási Iroda (a továbbiakban: HVI) a törvényi határidő
megtartásával, a jelÖlt bejelentésétól számított három napon belül ellenórizte az ajánlásokat a
Ye. |25-127 . §-aiban, továbbá az IM rendelet 5, § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szempontok



szerint. A HVI megállapította, hogy a jelöltként történó indulás törvényi feltételei fennállnak,
továbbá, hogy a bejelentő rendelkezik a jelöltállításhoz szükséges 23 darab érvényes ajánlással,
és enől a helyi választási bizottságot, valamint a jelöltként indulni szándékoző válaszíópolgárt
is tájékoztatta,

A Ve. l32. § értelmében az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik
napon - nyilvántartásba vesz. A Hantosi Helyi Választási Bizottság a HVI által ellenőrzött
ajánlóívek és a benyújtott formanyomtatvány alapján megállapította, hogy a bejelentés a
törvényi követelményeknek megfelel, a jelöltállításhoz szükséges 23 darab ajánlás
rendelkezésre álI, igy a rendelkező részben foglaltak szerint Varga Lász|ó 2434 Hantos,
Kossuth utca 54. szám alatti lakost mint fiiggetlen polgármesterjelöltet nyilvántartásba vette.

A Hantosi Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 307/G § (2) bekezdése állapítja meg,

A döntés jogalapját a fent megjelölt jogszabályhelyek, továbbá a Ve. 10. §, 221. § (1)

bekezdése, 223. §,224. § (1)-(a) bekezdése,225. §-a,230. §-a,307/P. § (2) bekezdés c) pontja,
és az illetékekról szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. cím 8. pontja kepezik.

Hantos, 2023. január 9.
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