Iktatószám:
Korlát Község Helyi Választási Bizottsága
1/2019. (I.09.) HVB határozat
Takács Krisztián polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről
Korlát Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/G.§ (2.) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a 2019. február 17.napjára Korlát településre kitűzött időközi
polgármester választásra Takács Krisztián 3886 Korlát, Petőfi S. u. 16.szám alatti lakos, mint
független jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában 5 igen és 0 nem szavazati aránnyal meghozta
a következő
Határozatot
Korlát Község Helyi Választási Bizottsága Korlát településre kitűzött időközi
polgármester választásra Takács Krisztián 3886 Korlát, Petőfi S. u. 16.szám alatti
lakost, mint független jelöltet polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Korlát
Önkormányzatának hirdetőtábláján, és a www.korlat.hu hivatalos honlapon.

Község

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottsághoz címzett (3525 Miskolc, Városháztér 1.) fellebbezést nyújthat be a
Korlát Község Helyi Választási Bizottságnál (3886.Korlát Kossuth L.u.36.., fax: 0646/485088;, e-mail: kozoshivatal@boldogkoph.t-online.hu
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. január 12. napján 16:00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
‐

a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.)
223.§ (3) bekezdése szerinti alapját,

‐

a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől eltér) – postai értesítési címét,

‐

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 esetén a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezés illetékmentes.
Indokolás
Korlát Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 2018.december 05.naoján
tartott ülésén az 1/2018. (XII.05.) számú határozatával Korlát településen 2019. február
17.napjára időközi polgármester választást tűzött ki.
Takács Krisztián 3886 Korlát, Petőfi S. u. 16.szám alatti lakos kezdeményezte független
jelöltként a nyilvántartásba vételét az időközi polgármester választásra. Törvényes határidőn
belül benyújtotta a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17.mellékletével előírt „E2” jelű
nyomtatványt, valamint hiánytalanul a részére kiadott ajánlóíveket átadta, melyen az érvényes
ajánlat meghaladta a polgármester ajánláshoz szükséges – Boldogkőváraljai Helyi Választási
Iroda Vezetőjének 1/2018. (XII.14.) határozatával 8 db-ban megállapított – határszámot.
A HVB a benyújtott iratok, ajánlások és a jelölt választójogának ellenőrzését követően
megállapította, hogy a jelölt nyilvántartásba vétele a törvényben felsorolt feltételeknek
megfelel, így nyilvántartásba vette.
A HVB határozatát a Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében – a személyes adatok kivételével –
nyilvánosságra hozza. A HVB a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben
foglaltak szerint intézkedett.
A HVB határozata a Ve. 132.§-án, 307/G§ (1.) – (2.) bekezdésén, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény 9.§ (3.)
bekezdésén alapul.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § - 225. §
bekezdésein, a 307/P. § (2) bekezdése c.) pontján alapul.
Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1.
pontja biztosítja.
Korlát, 2019. január 9.

Juhász László Andrásné
HVB Elnök

