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Tárgy: Pálmányné Verebélyi Veronika képviselő-jelölt nyilvántartásba vétele 

 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 307/G. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az 

alábbi 

 

h a t á r o z a t o t: 

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 

október 13. napjára kitűzött választásán 

Pálmányné Verebélyi Veronika 3395 Demjén, Széchenyi István út 86. szám alatti lakost 

független önkormányzati képviselő-jelöltjeként 

nyilvántartásba veszi. 

A HVB határozata ellen fellebbezés nyújtható be a Heves Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) címezve. A fellebbezést a Helyi Választási 

Bizottságnál (Kerecsend, Fő u. 55.) kell előterjeszteni, úgy hogy az a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezést 

személyesen, levélben (3396 Kerecsend, Fő u. 55.), telefaxon (36/550-328) vagy elektronikus 

levélben (kerecsendph@chello.hu) lehet benyújtani. A határidő elmulasztása a Ve. 10. § (1) 

bekezdése alapján jogvesztő.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés 

bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) 

és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának 

személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 

okiratának típusát és számát, jelölő szervezet esetében a szervezet bírósági nyilvántartásba-

vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés 

illetékmentes. 

Indokolás: 

Pálmányné Verebélyi Veronika 3395 Demjén, Széchenyi István út 86. szám alatti lakos, 

2019. szeptember 5.-én kérte, független egyéni listás önkormányzati képviselő-jelöltjeként 

történő nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 

október 13. napjára kiírt választásán Demjén községben.  

A HVB megállapította, hogy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem a jogszabályokban 

támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor a jelölt által átvett ajánlóívek közül 

mind visszaérkezett. 



A Helyi Választási Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások 

száma eléri a –helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 

évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda 

vezetőjének 2019. augusztus 8-án kiadott választási közleményében meghatározott – hatot.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 127.§ (2) 

bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá 

válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges számot. 

 

Pálmányné Verebélyi Veronika 3395 Demjén, Széchenyi István út 86. szám alatti lakos 

az ajánlóívek benyújtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez szükséges E2 jelű 

nyomtatványt is benyújtotta. 

 

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Pálmányné Verebélyi Veronika 3395 

Demjén, Széchenyi István út 86. szám alatti lakost, a 2019. évi helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán Demjén községben önkormányzati 

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat az Övjt. 9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-án, 

307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 

221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul. 

 

 

Demjén, 2019. szeptember 6. 

 

 

 

 

 

              

     Pállné Tarcsy Erzsébet Gyöngyi   

             a Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 


