
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság 

13/2018. (VIII. 21.) határozata 

A Budapest Föváros X. kerület Köbányai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 
Szilágyi-Sándor Andrásnak (lakóhelye: ), a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 
Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjének a kérelmére az önkormányzati képviselö idöközi 
választásán választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következö 

határozatot. 

A HVB Szilágyi-Sándor Andrást a 2018. szeptember 30. napjára kitűzött települési 
önkonnányzati képviselö idöközi választásán Budapest Föváros X. kerület 6. számú 
választókerületében egyéni választókerületi jelöltként nyilvántartásba veszi a FIDESZ - 
Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként. 

A választási bizottság elsöfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplö 
választópolgár, jelölt, jelölö szervezet, továbbá az ügyben érintett tennészetes és jogi személy, 
valamint jogi személyiség nélküli szervezet a Fövárosi Választási Bizottságnak címzett 
fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben 
hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Föváros 
X. kerület Köbányai Helyi Választási Bizottságnál (1102 Budapest, Szent László tér 29., fax:
4338-119, email: hivatal@kobanya.hu) úgy, hogy az legkésöbb 2018. augusztus 24-én 16
óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétöl (székhelyétöl) eltér - postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élö, magyarországi
lakcímmel nem rendelkezö választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölö szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tmialmazhatja a
benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás 

Szilágyi-Sándor András a 2018. augusztus 17-én benyújtott kérelmében kérte a 2018. 
szeptember 30. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselö idöközi választásán a 
Budapest Föváros X. kerület 6. számú választókerületében egyéni választókerületi jelöltként 
történö nyilvántartásba vételét a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 
Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként. 

A HVB megállapította, hogy Szilágyi-Sándor András nyilvántartásba vétel iránti kérelme a 
jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel, a bejelentés ajánlóívek átadásával 
történt, a jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri az ötvenhánnat. 

A fentiekre tekintettel Szilágyi-Sándor Andrásnak a 2018. sze .. 0 . napjára kitűzött
települési önkonnányzati képviselö idöközi választásán a B <iágtsh,F/1fff. X. kerület 6. 
számú választókerületében egyéni választókerületi jelöltkén 1$r.tenl" . iÍ{J'á,Ji �- ásba vétele a
rendelkező részben foglaltak szerint megtörtént. f f - �i:,• té�
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