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Tárgy: Mészáros Józsefné egyéni listás
képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

A Kunmadaras nagyközségben működő Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló
2013.évi XXXVI. törvény [továbbiakban: Ve.] 132. § és 307/G. § (2) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva meghozta az alábbi
44/2019. (IX.09.) sz. HVB
HATÁROZATOT
A Kunmadaras nagyközségben működő Helyi Választási Bizottság Mészáros Józsefné 5321
Kunmadaras, Bem József utca 1. szám alatti lakost, független jelöltet, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október
13. napjára kitűzött választásán Kunmadaras településen egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet, jogszabálysértésre hivatkozással, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi
Választási Bizottsághoz [5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.] címzett, de a Helyi Választási
Bizottsághoz személyesen, levélben [5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.], telefaxon [+3659/527-334] vagy e-mailben [jegyzo@kunmadaras.hu] benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat meghozatalától és közzétételétől,
azaz 2019. szeptember 09. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019.
szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A
fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a.) a jogszabálysértés megjelölését,
b.) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c.) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
d.) a kifogás 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 kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
Mészáros Józsefné 5321 Kunmadaras, Bem J. u. 1. szám alatti lakos, mint független egyéni
listás képviselőjelölt 2019. szeptember 08. napján kérte a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára
kitűzött választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét az illetékes
választási bizottságtól.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény [továbbiakban: Ve.] 124. § (1)
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre
illetékes választási bizottságnál.

