HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
8500 PÁPA, FŐ U. 5.
Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság
18/2019. (IX.5.) határozata
A Pápa Városban működő Helyi Választási Bizottság Grőber Attila, a Demokratikus Koalíció - Jobbik
Magyarországért Mozgalom - Lehet Más a Politika - Magyar Szocialista Párt - Momentum Mozgalom
- Párbeszéd Magyarországért Párt polgármester-jelöltjének nyilvántartásba vételének tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
A Pápa Városban működő Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) Grőber Attilát, a
Demokratikus Koalíció - Jobbik Magyarországért Mozgalom - Lehet Más a Politika - Magyar
Szocialista Párt - Momentum Mozgalom - Párbeszéd Magyarországért Párt jelöltjét,
polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon
vagy elektronikus levélben illetékmentesen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Pápa városban
működő Helyi Választási Bizottságnál (8500 Pápa, Fő u. 5., telefax: 89/313-989, e-mail:
titkarsag@papa.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 8-án 16.00 óráig
megérkezzen.
A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmazni kell a jogszabálysértés megjelölését, 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 személyazonosságát igazoló
igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tárgyánál fogva illetékmentes.
Indokolás:
Grőber Attila 2019. szeptember 3-án a Demokratikus Koalíció - Jobbik Magyarországért Mozgalom Lehet Más a Politika - Magyar Szocialista Párt - Momentum Mozgalom - Párbeszéd Magyarországért
Párt polgármesterjelöltjeként történő nyilvántartásba vételét kérte.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3)
bekezdés b) pontja értelmében „Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy
annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott”.
Az ajánlások ellenőrzését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
125. § - 127. §-aiban foglaltak szerint a Helyi Választási Iroda elvégezte, mely alapján megállapításra
került, hogy a jelöléshez szükséges legalább 300 érvényes ajánlás szerepel az átadott ajánlóíveken,
melyről a HVB-t tájékoztatta.
A HVB a fentiek alapján a Ve. 44. §-ban, valamint a 307/G. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg a határozatát.
A határozat a Ve. 132. §-án és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (3) b) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. §
(1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésén és 224. § (1)-(3) bekezdésein, míg az illetékmentességről
szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
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Dr. Édes Ágnes sk.
HVB elnöke

