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KIVONAT 
 

a Kerekharaszti Helyi Választási Bizottságnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Kerekharaszti Ügyfélszolgálatán 2014. szeptember 4-én 16.00 órakor megtartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 

9/2014. (IX. 4.) számú HVB határozat  
 
A Kerekharaszti Helyi Választási Bizottság Dányi Tibor, 3009 Kerekharaszt, Alkotmány utca 
11. szám alatti lakos, mint egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 
meghozta a következő határozatot: 
 
A Kerekharaszti Helyi Választási Bizottság Dányi Tibor , 3009 Kerekharaszt, Alkotmány utca 
11. szám alatti lakost, mint egyéni listás független képvisel őjelöltet a 2014. évi helyi 
önkormányzati képvisel ők és polgármesterek általános választásán Kerekhara szt 
településen 
 

nyilvántartásba veszi.  
 
A határozat ellen a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3300 Eger, Kossuth 
Lajos u. 9.) címzett, a Kerekharaszti Helyi Választási Bizottsághoz (3009 Kerekharaszt, 
Bimbó u. 2.) előterjesztett fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, 
hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül 
megérkezzen a Hatvani Helyi Választási Irodához (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,  fax.: 
37/345-455, e-mail: valasztasiiroda@hatvan.hu). 
 
Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 
levélben lehet benyújtani. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A 
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló törvény 223. § (3) bekezdése 
szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, továbbá 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-vételi számát. 
 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 
 
Dányi Tibor, 3009 Kerekharaszt, Alkotmány utca 11. szám alatti lakos 2014. szeptember 3-
án kérte adatai nyilvántartásba vételét, mint egyéni listás független képviselőjelölt a 2014. évi 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kerekharaszt 



településen. Dányi Tibor a kérelmet a jogszabályban meghatározott E2 jelű nyomtatványon 
terjesztette elő, melyhez 5 db ajánlóívet csatolt. Az ajánlásokat a Hatvani Helyi Választási 
Iroda ellenőrizte és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatta a Kerekharaszti Helyi Választási 
Bizottságot.  
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
(a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az 
adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Az Övjt. 4. §-a 
szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási 
rendszerben – egy választókerületet alkot. 
A Hatvani Helyi Választási Iroda vezetőjének 17.688-1/2014. számú határozata alapján 
Kerekharaszt településen az egyéni listás képviselői jelöléshez szükséges érvényes 
ajánlások száma legalább 9.  
 
A bizottság megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 
9 érvényes ajánlást.  
 
A határozat az Övjt. 4. §-án és 9. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 124. § (1) bekezdésén, 132. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-
án, 225. §-án és 307/G. § (2) bekezdésén alapul. 
 
Kerekharaszt, 2014. szeptember 4. 
 
 
 
 Erki Ferencné 
 HVB elnöke 
 


