
Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság 

16/2019.(XII.6.) határozata 

Lőrincz Attila független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

A Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság a 2020. január 12. napjára kitűzött helyi 

önkormányzati képviselő választáson Lendvadedes községben Lőrincz Attila független jelöltet 

egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnak 

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címezve nyújthat be (személyesen, levélben: Rédicsi 

Közös Önkormányzati Hivatal, Rédics, Vasút u. 10., telefaxon: 92/553-069, elektronikus 

levélben: kozoshivatal@redics.hu) úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 

harmadik napon 16 óráig megérkezzen a Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottsághoz. 

E határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezés 

tartalmi követelményeit a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 

Ve.) 224. § (3)-(4) bekezdése tartalmazza. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 

 

Lőrincz Attila független jelölt 2019. december 3-án benyújtotta az általa kitöltött E2 jelű, 

egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó formanyomtatványt, és kérte egyéni listás jelöltként 

adatainak nyilvántartásba vételét Lendvadedes községben. A nyomtatványhoz hiánytalanul 

csatolta az általa átvett 1 db ajánlóívet. A jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi 

választási iroda vezetője 1 db-ban állapította meg. A helyi választási iroda ellenőrizte a 

bejelentett jelölt adatait és a leadott ajánlóíveket, és megállapította, hogy a jelölt megszerezte a 

jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 

A Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Lőrincz Attila 

nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért 

a jelöltet nyilvántartásba vette. 

A határozat a Ve. 46. §-án, 124. § (1) bekezdésén, 125. §-án, 126. § -án, 127. §-án, 132. §-án, 

133. § (1) bekezdésén, 307/E. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) 

bekezdésén alapul. 

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 

223. § (1) és (3) bekezdésén, 224. § (1)-(4) bekezdésén, 225. §-án és 307/P. § (2) bekezdés 

c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l. pontján alapul. 

 

Lendvadedes, 2019. december 6. 

 

 

 Végh Lászlóné sk. 

 HVB elnöke 
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