
Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság 7/2010.(VIII.27.) számú határozata 

 

A Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság Balogh Krisztián független képviselő-

jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT: 

A Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi 

C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében 

eljárva Balogh Krisztián független jelöltet a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2010. évi választásán Lendvadedes községben egyéni listás képviselő-

jelöltként nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen a Ve. 79. § (1) bekezdése alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve. 79. § 

(2) bekezdésében meghatározott indokok alapján. A Zala Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címzett fellebbezést a Lendvadedes 

Községi Helyi Választási Bizottságnál (8978 Lendvadedes, Kossuth u. 3. szám alatt, vagy a 

helyi választási iroda címén – 8978 Rédics, Vasút utca 10. –) kell előterjeszteni. A fellebbezés 

tartalmát a Ve. 80. § (4) bekezdése szabályozza. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2. nap 16.00 óráig megérkezzen a helyi 

választási bizottsághoz. 

INDOKOLÁS: 

Balogh Krisztián (mint független jelölt) 2010. augusztus 27-én a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2010. évi választása során egyéni listás képviselő-jelöltként 

történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be a Lendvadedes Községi Helyi 

Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati 

képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010.(VII.16.) KIM rendelet 

előírásainak megfelelő formanyomtatványon, kérelméhez 5 db ajánlószelvényt mellékelt. A 

Helyi Választási Bizottság az ajánlószelvények formai és tartalmi ellenőrzését követően 

megállapította, hogy a jelölt által leadott érvényes ajánlások száma 4 db, amely meghaladja a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás képviselő-jelöltséghez 

meghatározott minimális ajánlások (1 db) számát. A jelölt továbbá megfelel a nyilvántartásba 

vételhez szükséges egyéb – jogszabályokban meghatározott – feltételeknek, ezért a Helyi 

Választási Bizottság a Ve. 55. § (2) bekezdése alapján a jelöltet nyilvántartásba vette.  

E határozat a Ve. 29. § (1) bekezdésén, 29/A. §-án, 29/B. §-án, 52. § (1) bekezdésén, 55. § 

(2) bekezdésén, valamint 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás 

a Ve. 79. §-80. §-ain alapul. 

 

 

Lendvadedes, 2010. augusztus 27. 
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