BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
14/2014.(VIII.26.) HVB határozat
Tárgy: Dr. Piláth Károly 13. számú egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
HATÁROZAT
Budapest Főváros XVII. kerület Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a FIDESZ – Magyar
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös Budapest Főváros XVII. kerület 13. számú
egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként
Dr. Piláth Károlyt
nyilvántartásba veszi.
Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a HVB-hez (1173 Budapest, Pesti út 165.). A
fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (hvi@rakosmente.hu) lehet
előterjeszteni a Fővárosi Választási Bizottságnak megcímezve, de a Helyi Választási Bizottsághoz (1173
Budapest, Pesti út 165.) benyújtva.
A fellebbezést a Fővárosi Választási Bizottság bírálja el.
INDOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (1) bekezdése
alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottságnál. A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba
veszi.
Dr. Piláth Károly, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
közös 13. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltje 2014. augusztus 26-án benyújtotta a Ve.
rendelkezéseinek megfelelő iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a 2014. augusztus 25-én átvett, a
HVI által hitelesített, 20 db eredeti ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai
elvégezték és az ellenőrzésről tájékoztatták a HVB-t.
A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-ának (1) bekezdésében előírt
48 érvényes ajánlást.

Erről értesítést kapnak:
1. Dr. Piláth Károly (jelölt)
2. FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség
3. Kereszténydemokrata Néppárt
4. irattár
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