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Vecsés Város 
Helyi Választási Bizottsága 

2220 Vecsés, Szent István tér 1.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
50/2014. (09.08.) HVB határozat 
 

Tárgy: Domonyiné Brindzik Tünde egyéni 
választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele 

 
 

HATÁROZAT 
 
Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásán Vecsés 6. számú egyéni választókerülete független 
jelöltjeként  
 

Domonyiné Brindzik Tündét 
 
nyilvántartásba veszi. 
 
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 221. § (1) bekezdése és 307/P. § (2) bekezdésének c) pontja alapján fellebbezésnek van 
helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál 
(2220 Vecsés, Szent István tér 1., fax: 06-29-352-009, email: titkarsag@vecses.hu) kell 
előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 
harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést 
lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással illetve a választási bizottság mérlegelési 
jogkörben hozott határozata ellen. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját; a 
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 benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

INDOKOLÁS 
 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást 
megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. 
A Ve. 307/G. § (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási 
bizottság (a továbbiakban: HVB) veszi nyilvántartásba, legkésőbb a bejelentést követő 
negyedik napon. 
Domonyiné Brindzik Tünde független egyéni választókerületi jelölt 2014. szeptember 8-án 
benyújtotta a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat, továbbá a 2014. augusztus 25-én átvett 
5 db ajánlóívet. A Helyi Választási Iroda a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapján 2014. augusztus 18-án 
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megállapította, hogy Vecsés 6. számú egyéni választókerületében a jelöltállításhoz legalább 
20 fő választópolgár ajánlása szükséges. Az ajánlások ellenőrzését a Helyi Választási Iroda 
elvégezte, amelynek eredményéről tájékoztatta a HVB-t.  
A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a 
jelöltállításhoz szükséges 20 érvényes ajánlást, ezért a rendelkező részben foglaltaknak 
megfelelően határozott. 
Jelen határozat a Ve. 44. § (1) bekezdésén, 45. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 124. § (1) 
bekezdésén, 127. § (3) bekezdésén, 132. §-án, 221. §-án, 223. §-án, 224. §-án, 304. §-án, 
307/E. § (1) bekezdésén, 307/G. § (1) és (2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdésén, továbbá a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. 
§ (1) bekezdésén alapul. 
 
 
Vecsés, 2014. szeptember 8. 
 
 
                              dr. Szakács Rita 
         elnökhelyettes 
 
 
Erről értesítést kap: 
 1. Domonyiné Brindzik Tünde képviselő-jelölt 
 2. Irattár 


