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Gánti Helyi Választási Bizottság 

4/2020. (VIII. 14.) HVB határozata 

Nagy László polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

 

A Gánti Helyi Választási Bizottság Gánt településen 2020. szeptember 27. napjára kitűzött helyi 

képviselők és polgármester időközi választásra 
 

Nagy László 8082 Gánt  Vértes utca 8. sz. alatti lakost  

független, társadalmi megbízatású polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi. 

 

Elrendeli a határozat  www.gantfalu.hu honlapon való közlését. 

 

A Választási Bizottság határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi névjegyzékben 

szereplő állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Helyi Választási Bizottságnál (8082 Gánt, Hegyalja u. 25. 

jegyzo@csakvar.hu), de a Fejér Megyei Területi Választási Bizottságnak (8000 Székesfehérvár, Szent 

István tér 9.) címzett fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától 

számított 3. napon – vagyis 2020. augusztus 17. napján 16 óráig – megérkezzen. A fenti határidő 

jogvesztő hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 

jogszabálysértésére való hivatkozásának alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha 

lakcímétől/székhelyétől eltér, - postai értesítési címét.  

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.  

 

I n d o k o l á s  

 

2020. augusztus 14-én Nagy László független társadalmi megbízatású polgármester-jelölt benyújtotta 

E2 jelű, egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó formanyomtatványát és kérte polgármester-jelöltként 

adatainak nyilvántartásba vételét.  

 

A nyomtatványhoz a 2020. augusztus 10-én átvett 2 db ajánlóívből valamennyit becsatolta. A  16 db 

ajánlás teljes körűen ellenőrzésre került.   

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) 

bekezdés a.) pontja alapján polgármester-jelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település 

választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.  

 
Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megegyezik a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 307/E. §-ában foglaltak szerint a Helyi Választási iroda vezetője által meghatározott 
jelöltállításhoz szükséges ajánlás számával.  
 
A Bizottság határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban. Ve.) 
132. § alapján hozta meg.  
 
A fellebbezési lehetőség a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 224. §-án és 307/P. § (2) bekezdés c.) pontján 
alapul.  
 
Gánt, 2020. augusztus 14.  
 
                 Máhr Jánosné  
        HVB elnök  
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