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Kenderesi Helyi Választási Bizottság 16/2014.(IX.3.) határozata 
 

 
A Kenderesi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 132. §, valamint a 307/G § (2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva Pádár 
László Károlyné (5331 Kenderes, Lehel út 20.) a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölőszervezetek 
polgármester jelöltjének nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t: 
 
A Kenderesi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §, valamint a 307/G. § alapján Pádár László Károlyné 
(5331 Kenderes, Lehel út 20.)a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölőszervezetek polgármester jelöltjét, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
jogszabálysértésre hivatkozással a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz címzett, de a Kenderesi Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben 
(5331 Kenderes, Szent István út 56.), telefaxon (59-328-251), elektronikus levélben 
(jegyzo@kenderes.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezést úgy kell benyújtani, 
hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2014. szeptember 3. napjától számított 3 napon belül, 
de legkésőbb 2014. szeptember 6-án 16 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása 
jogvesztő hatályú. 
 

I  n d o k o l á s 
 
Pádár László Károlyné (5331 Kenderes, Lehel út 20.)a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölőszervezetek 
polgármester jelöltje 2014. szeptember 3. napján kérte egyéni listás jelöltként történő 
nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
választásán. A jelölt az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatványon kérte, hogy 
a szavazólap az utónevei közül a Lászlóné utónevet tartalmazza. 
 
A Kenderesi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) megállapította, hogy a leadott 
ajánlóíveken szereplő ajánlásokból a Kenderesi Helyi Választási Iroda (a továbbiakban HVI) 
136 ajánlást ellenőrzött, amelyből 132 db megfelel a törvényben meghatározott 
követelményeknek (érvényes), 4 db nem felel meg (érvénytelen, egyéb okból nem 
elfogadható). 
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A 2014. augusztus 18. napján közzétett HVI közleményében meghatározottak szerint a 
polgármester jelöléshez legalább 114 választópolgár ajánlása szükséges. 

 
A HVB megállapította, hogy Pádár László Károlyné (5331 Kenderes, Lehel út 20.a FIDESZ 
– MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 
jelölőszervezetek polgármester jelöltjének nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi 
követelményeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént. 
 
A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 122. §, 124. §, 132. §, 307/E., a 307/G. §-án, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-án, 
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223-225. §-án, valamint a 307/P. §-án, az 
illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján 
alapul. 
 
 
Kenderes, 2014. szeptember 3. 
 
 
 
         Király Barnabás 
               HVB elnök 
 
 
A határozatot kapják: 
1. Pádár László Károlyné 5331 Kenderes, Lehel út 20. 
2. Jelölő szervezet 
3. Irattár 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


