HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Tel.: 92/502-102
Tárgy: Fenyvesi Csaba 03 számú egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételének
elutasítása
93/2014. (IX.08.) számú HVB határozat
A Helyi Választási Bizottság a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
Fenyvesi Csaba, a Dömötör Csaba Szövetségesei Egyesület képviselőjelöltjének 03 sz. egyéni
választókerületi nyilvántartásba vételi kérelmét elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Területi Választási Bizottságnak címezve (8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz (8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.).
Indokolás
2014. szeptember 5-én a Dömötör Csaba Szövetségesei Egyesület képviseletében Dömötör Csaba
József benyújtotta Fenyvesi Csaba képviselőjelölt E2 jelű, egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó
formanyomtatványát, és kérte képviselőjelöltként adatainak nyilvántartásba vételét.
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2014. augusztus 26. napján, 2014. szeptember 1-jén és
szeptember 2-án összesen átvett 11 db ajánlóívet, melyeken az elfogadható ajánlások száma 34 volt.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § alapján megállapításra került
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban az egyéni választókerületi jelöltállításhoz szükséges ajánlások
száma, mely a 03 sz. egyéni választókerületben 42.
Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma nem felelt meg a hirdetményben közzétett
választókerületi küszöbszámnak, ezért a Bizottság a nyilvántartásba vételi kérelmet 65/2014. (IX.05.)
számú határozatával elutasította.
2014. szeptember 8-án Dömötör Csaba József ismételten benyújtotta Fenyvesi Csaba E2 jelű, egyéni
jelölt bejelentésére vonatkozó formanyomtatványát, és kérte képviselőjelöltként adatainak
nyilvántartásba vételét.
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2014. szeptember 5. napján átvett 2 db ajánlóívet.
A Helyi Választási Iroda által végzett ajánlás ellenőrzés során megállapításra került, hogy az összesen
rögzített ajánlások száma 52, amiből az elfogadható ajánlások száma 40, az egyéb okból nem
elfogadható ajánlások száma 12, így a nyilvántartásba vételi kérelem elutasításra került.
A Bizottság határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban
Ve.) 133.§ (2) bekezdés alapján hozta meg.
A fellebbezési lehetőség a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 224.§-án és 307/P. § (2) bekezdés c) pontján
alapul.
Zalaegerszeg, 2014. szeptember 8.
Dr. Pápai Ferenc
HVB elnöke

