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Helyi Választási Bizottság Kunbaracs 
6043 Kunbaracs Kölcsey utca 1.  

 
4/2022. (V. 23.) sz. HVB hat. 
Farkas József polgármester jelölt nyilvántartásba vétele 
 
 
A Helyi Választási Bizottság Kunbaracs (továbbiakban: HVB) – figyelemmel a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) 
bekezdésében foglaltakra – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 132. § - a alapján  
 

Kunbaracs településen 
Farkas József független jelöltet 

a 2022.június 26. napjára kitűzött időközi polgármester választására 
 

polgármester jelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
 
E határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
jogszabálysértésre hivatkozással a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz 
címzett, de a HVB-hez (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.. telefon: 76/545-128, 
jegyzo@kunbaracs.hu, személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben 
benyújtandó illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésnek a megtámadott 
határozat meghozatalától számított 3 napon belül, a határidő utolsó napján 16 óráig kell 
megérkeznie HVB-hez, mely határidő jogvesztő. 
 
 

Indokolás 
 
 

Az illetékes Helyi Választási Iroda Ladánybene (továbbiakban: HVI) tájékoztatása szerint 
2022. május 23 – i bejelentésében kérte, hogy polgármester jelöltként Kunbaracs 
településen független polgármester jelöltként a HVB vegye nyilvántartásba. 
 
A HVI a bejelentést megvizsgálta és a Ve. 125. § (1) bekezdése alapján – a Ve. 127. § (1) 
bekezdésében meghatározott 3 napos határidőn belül –, a Ve. 307/E. §-ában foglaltak 
figyelembe vételével ellenőrizte, melynek során vizsgálta a Ve. 122. §-ában foglalt feltételek 
teljesülését, azonosította a választópolgárokat, megállapította, hogy az adott 
választókerületben választójoggal rendelkeznek, és az érvényes ajánlások száma eléri a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. 
§ (3) bekezdésében meghatározott polgármester jelölt állítási mértéket (17 db). 
 
A bejelentés vizsgálata során a HVI megállapította azt is, hogy a jelölt rendelkezik 
választójoggal, és a jelölt részére átadott ajánlóívek is leadásra kerültek a HVI-hez, a 
bejelentéssel egy időben. A kérelmező az előírásoknak megfelelően kitöltötte az E2 jelű 
formanyomtatványt. 
 
A Ve. 127. § (3) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a jelölt 

nyilvántartásba vétele érdekében a HVI tájékoztatta a HVB-t. 
 
Fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt nyilvántartásba vételének jogi akadálya 
nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Ve. 132. §-a alapján. 
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A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 
a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) bekezdésein, valamint a 307/P. § (2) bekezdés 
c) pontján alapul. 
 
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 
(2) bekezdés 1. pontján alapul. 
 
 
Kunbaracs, 2022. 05. 23. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Altné Lantos Odett 

HVB elnöke 


