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Szabó Károlyné 

független képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Mezőtárkány Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános választásán 173 gépi azonosító szám alatt nyilvántartásba vette: 

Szabó Károlyné független képviselőjelöltet Mezőtárkány Község képviselő jelöltjeként 

                                                       

                                        Lakcím:  

                                        Értesítési címe:  

                                        Telefon:  

 

A határozat ellen a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Heves Megyei 

Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Mezőtárkány Község 

Helyi Választási Bizottságánál (székhelye: 3375 Mezőtárkány, Kossuth L. út 81.). A fellebbezést 

személyesen, postai úton, vagy elektronikus levélben (titkarsag@mezotarkany.hu) Mezőtárkány 

Helyi Választási Bizottságánál úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától 

számított 3. nap 16.00 órájáig megérkezzen a HVB-hez. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a 

jogszabálysértésre hivatkozást, illetve azt hogy a mérlegelési jogkörben hozott döntést mely okból 

vitatja, továbbá 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 esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának a telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

Indokolás 

 

Szabó Károlyné független jelölt 2019. szeptember 2-án benyújtotta az E2-es jelöltbejelentésre 

vonatkozó nyomtatványát Mezőtárkány Község képviselő jelöltjeként nyilvántartásba vételére 

vonatkozóan. A HVI tájékoztatása alapján hiánytalanul ellenőrzésre leadta a jelöléshez elvitt 3 

darab sorszámozott ajánlóívet. A HVI az ajánlóíveken szereplő ajánlásokat leellenőrizte a 

Jelöltellenőrző Rendszeren keresztül, összevetve azokat a központi névjegyzék adataival és ennek 

eredményéről tájékoztatta a HVB-t.  

A HVB eljárása során megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, 

az érvényes ajánlások száma eléri Mezőtárkányi Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjének 

4/2019. (VIII.8.) számú közleményében Mezőtárkány településen a képviselőjelölt állításához 

szükséges ajánlások számát, mely 13 darab. 



A fentiekre figyelemmel a Mezőtárkányi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/G § (2) bekezdése alapján, Szabó Károlyné független 

jelöltet, mint Mezőtárkány Község képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 9. § (1) bekezdése, a 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 21.§ (1) bekezdésén, a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 10.§ (1)-(3) bekezdésén, 44.§ (1) 

bekezdésén, 46.§-án, 124. § (1) bekezdésén, 125.§ (1) bekezdésén, 127. § (1)-(3) bekezdésén,  

132.§-án, 307/E § (1) bekezdésén, 307/G § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás 

a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) és (3) bekezdésein, 224. §-án, 225.§-án, 307/P § (2) bekezdés 

c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. 

pontján alapul. 

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 132.§-a és a 307/G § (2) bekezdése alapozta meg. 

 

Felelős: HVB elnöke 

Határidő: azonnal 

  

 

 Forgács György 

  HVB elnök 
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