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HATÁROZAT 

 
A Mesteri Helyi Választási Bizottság a Celldömölkön 2014. szeptember 8. megtartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

 
3/2014. (IX.8.) sz. határozatát: 

 
 
A Mesteri Helyi Választási Bizottság Szijártó Gusztáv, 9551 Mesteri Kossuth L. u. 30. szám 
alatti lakost Mesteri településen független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán. 
 
E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál benyújtott  de a Vas Megyei Területi Választási 
Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától 
számított három napon belül – vagyis 2014. szeptember 11. – megérkezzen.  
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) is – ha a 
lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának 
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának 
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 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. 
 

 
I N D O K O L Á S 

 
 
Szijártó Gusztáv 2014. szeptember 4. napján – az ajánlásokat tartalmazó ajánlóívek egyidejű 
átadásával – Mesteri településen független egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba 
vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán. 
 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
9.§ (1) bekezdés szerint: 
 „ Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott” 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124.§ (1) 
bekezdése alapján: 
„ A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes 
választási bizottságnál.”  
 
A Ve 125. (1) bekezdése alapján: 



„A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.” 
 
A Ve 127. (1) , (2) és (3) bekezdése alapján: 
„ (1) Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell 
elvégezni. 
(2) Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az 
érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. 
(3) Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt 
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.” 
 
A Ve 132. §-a alapján: 
„ Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő 
szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - 
nyilvántartásba vesz.” 
 
A Ve 307/G (1) és (2) bekezdése alapján: 
„ (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a 
főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell 
bejelenteni. 
(2) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a 
helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi 
nyilvántartásba.” 
 
 
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szijártó Gusztáv választójoggal 
rendelkezik, bejelentéssel egyidejűleg csatolta a jogszabály által előírt iratokat és megtette a 
szükséges nyilatkozatokat, illetve kérelméhez csatolta a szükséges számú – Helyi Választási 
Iroda által ellenőrzött – ajánlást. 
 
Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szijártó Gusztáv 
Mesteri településen egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétel törvényes 
feltételeinek megfelel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 307/G/A. § (2) bekezdésében foglalt 
hatáskörében eljárva, a Ve. 124§ (1), 125.§ (1), 127.§ (1), (2), (3) bekezdése, 132.§-a, 
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 9.§ (1) bekezdés alapján hozta. 
 
A fellebbezési jogot a Ve. 223-227.§-ai alapján biztosította. 
 
 
Celldömölk, 2014. szeptember 8. 
 
 
        Rozsnyai Dénes  
          a Helyi Választási Bizottság elnök 


