
Alap Község Helyi Választási Bizottságának 

17/2019. (IX. 05.) határozata 

Zuppon Andrea független képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Alap Község Helyi Választási Bizottsága Zuppon Andrea Alap, Fő út 91. szám alatti 

lakost az Alap településen 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választásán induló független képviselő jelöltet nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 

szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, 

fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben 

hozott határozat megváltoztatása iránt a Alap Község Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezést személyesen, levélben (7011 Alap, Dózsa György utca 31.), elektronikus 

levélben (titkar.aphiv@invitel.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

9-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés 

tárgyi illetékmentes. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a kérelem 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 

 

Zuppon Andrea Alap, Fő út 91. szám alatti lakos a 2019. évi önkormányzati választás során, 

mint független képviselő jelölt kérte nyilvántartásba vételét.  

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a kérelem megfelel „a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról” szóló 2010. évi L. törvényben, és a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben előírt feltételeknek, ezért a bizottság a 

rendelkező részben foglaltak szerint dönt. 

A határozat a Ve. 46.§-án, 132.§-án, 307/G.§ (1)-(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a 221.§-án, valamint 223-225.§-ain, a 307/P.§ 

(2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Alap, 2019.09.05 Zuppon Ferenc  

 HVB elnöke 

 

 

 


