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Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság
35-H/2019. (IX.6.) számú Budapest Főváros XIII. kerületi HVB határozatával

3 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:

A Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a Budapest 13.4. számú
egyéni választókerületben Köblös Zoltán Gusztáv egyéni önkormányzati képviselő
jelöltet (jelölő szervezetek: Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt) nyilvántartásba veszi és elrendeli a határozat közzétételét az
Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu), valamint a Budapest
Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1139
Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell, a
fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. §
(3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha
a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét, a fellebbezés 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 benyújtójának választása szerint telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
Indokolás
A jelölő szervezetek 2019. szeptember 2. napján bejelentették a jelöltet és kérték a
nyilvántartásba vételét.
A Ve. 307/G. § (2) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet,
valamint a polgármester jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. § (1) bekezdése szerint „Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit
az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”

307/E. § szerint „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a
főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi
választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi
névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
Ennek alapján Budapest 13.4. egyéni választókerületben az egyéni képviselő jelöléshez 62
választópolgár ajánlása szükséges.
A Budapest Főváros XIII. Kerületi HVB megállapította, hogy a Nemzeti Választási Bizottság
a jelölő szervezeteket nyilvántartásba vette a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi általános választásán, a jelölt a jelölést elfogadta, és a HVI a jelölt
választójogának ellenőrzését elvégezte.
A Budapest Főváros XIII. Kerületi HVB megállapította, hogy a leadott és ellenőrzött 74 db
ajánlásból
65 db megfelel a törvényben támasztott követelményeknek, érvényes,
9 db nem felel meg, érvénytelen, mivel:
0 db formai okból
1 db többszörös ajánlás miatt
8 db egyéb okból nem elfogadható.
A jelölt bejelentéskor leadott ajánlások száma megfelel a törvényben meghatározottaknak.
A Budapest Főváros XIII. Kerületi HVB megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek
megfelel, ezért a jelöltet nyilvántartásba vette.
A határozat a Ve. 120. § (5) bekezdésén, 307/E. § (1)-(3) bekezdésein, a 307/G. § (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 1. § (3)-(4) bekezdésein, 9. § (1) bekezdésén, a közzétételre vonatkozó rendelkezés
a Ve. 49. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a jogorvoslatról való tájékoztatás
a Ve. 221. §, 223. - 225. §-ain alapul.

Budapest, 2019. szeptember 6.
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