
KIVONAT

Ótotoear község HelyiVálasztási Bizottságának 2019' szeptember 8. napján tartott Üléséről.

7 I 20 1 9.(,X.8. ) HVB. hat.
Tárgy: Györgyi Edit 6923 Óföldeák, Széchenyi tstván utca 4. egyéni listás képviselője-
löltként nyilvántartásba véte!i kérelme

HATÁnozAT
Ótotoear község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról sziló 2013. évi XXXV|.
törvény '$ (továbbiakban: Ve.) 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -
figyelemmel a helyi onkormányzati képviselők és polgármesterek választásárol szólő 2010.
évi L" törvény 9 s' (1) bekezdésében foglaltakra -

Györgyi Edit
6923 Óföldeák, Széchenyi lstván utca 4. szám alatti lakos

egyén i l istás képviselőjelöltet nyi lvá nta rtásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélküli szervezet Íellebbezést nyújthat be. A fellebbezést Ótotoeat
község Helyi Választási Bizottságnál (6923 Ófoldeáx, Bajcsy-Zsilinszky utca2., e-mail: Hiva-
tal.ofoldeak@gmail.com) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell benyúj-
tani, hogy legkésőbb szeptember 1'1-én 16 óráig megérkezzen. Ezen határidő jogvesztő' A
fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye.223. (3) bekezdése szerinti alapját, a kére-
lem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kÜlföldön
élő' magyarországi lakcímmel nem rendelkezo választÓpolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságátigazoli igazolványának típusát és számát, Vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírÓsági nyilvántartásba-vételi számát'

A fellebbezésben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

lNDoKoLÁs
Györgyi Edit 6923 Ótöldeát, Széchenyi lstván utca 4. szám alatti lakos fÜggetlen', egyéni
listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be oföldeák
község Helyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 4-én. A kérelméhez csatolta az E2
jelű, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által 2019' augusztus 24-én átadott
10 db ajánlóívet.

A helyi önkormányzati képviselok és polgármesterek választásáról szőlő 2010. L' törvény 9.$
(1) bekezdése szerint: ,,EgyénilisÍás, illetve egyéniválasztókerületi képviselőjelölt az, akit az
adott választókerület választÓpolgárainak legalább 1%-a jelöItnek ajánlott' ,,

Órotoear községben a jelölt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HVl vezetőjének a Ve.
3o7tE. s (1)_(3) bekezdésein alapuló dÖntése értelmében a képviselő-jelötséghez: 5 db ér-

vényes ajánlás.



Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.$ - 127 's (1) és (2) bekezdése alapján a Ve' 122'$-ára
tekintettel elvégezte. A Ve. 127. s (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését
nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a
jelöltséghez szükséges számot' Ennek megfelelően az ellenőrzés eredményéről a HVl a Ve.
127.s (3) bekezdése alapján a HVB-t a2019. szeptember 8-i ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenórizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot, melyről a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenórzésének eredményéról szóló tájékoztató alapján a HVB a Ve. 132. $-ábnan és
a Ve. 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskorében a rendelkező részben foglal-
tak szerint döntott, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántartásba vette'

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szilő2010. L. törvény 9.s (1) bekezdésén, a Ve' 122.$-án, 125.$-'t27.$-ain, 132.s-
án, 307/G $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szólÓ tájékoztatás a Ve. 10.$-án, 221.s (1) be-
kezdésén és 223'5-224'$-ain alapul.

Kmf.

Asztalos Eszter Zsuzsanna sk
HVB elnöke

Fekete Gabriella sk
HVB tag

Zoppéné Rutai lldikÓ sk
HVB elnökhelyettes

Mezeiné Bergesz Gabriella Éva sk
HVB tag



KIVONAT

Ótoneax kÖzség HelyiVálasztási Bizottságának 2o1g.szeptember 8. napján tartott Üléséről.

8/20í 9.(lx.8.)HVB. hat.
Tárgy: Mihalik Jánosné 6923 Óföldeák, Széchenyi tstván utca 7. egyéni listás képvise-
lőjeIöltként nyilvántartásba vétel i kéreIme

HATÁRozAT

Ótotoeár község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szolő 2013. évi XXXVI.
törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307iG $ (2) bekezdésében biztosÍtott jogkörében eljárva _
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselók és polgármesterek választásáről szóló 2Q10.

évi L. torvény 9.s. (1) bekezdésében foglaltakra -

Mihalik Jánosné

6923 Óföldeák, Széchenyi lstván utca 7. szám alatti lakos
egyéni !istás képvlselő jelöltet nyi!vántaÉásba veszi.

A választási bizottság elsófokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és j'ogi sze-
mély, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést oföldeák
xcizieó Helyi Választási Bizottságnál (6923 Ófoldeák, Bajcsy-Zsilinszky utca2., e-mail: Hiva-
tal.ofoldeak@gmail.com) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell benyúj-
tani, hogy legkésőbb szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen' Ezen határidő jogvesztő. A
fellebbezés tárgyi il letékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye.223. (3) bekezdése szerinti alapját, a kére_

lem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságátigazoló igazolványának típusát és számát, Vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát'

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatÓk.

INDoKoLÁs
Mihatik Jánosné 6923 Óföldeák, Széchenyi tstván utca 7. szám alatti lakos független,
egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be
Ótoloear község Helyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 4-én. A kérelméhez csa-
tolta az E2 jelű, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által 2019. augusztus 24-
én átadott 10 db ajánlóívet.



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szőlő 2010. L' törvény 9.$
(1) bekezdése szerint:,,EgyénilisÍás, illetve egyéniválasztÓkerületi képviselőjelölt az, akit az
adott választikertjlet választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. ,,

Ótotoear községben a jelolt állításhoz szükséges ajánlások száma a HVl vezetőjének a Ve.
307lE' s (1)-(3) bekezdésein alapulÓ döntése értelmében a képviselő-jelötséghez: 5 db ér-
vényes ajánlás.

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.$ - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve' 122.$-ára
tekintettel elvégezte. A Ve' 127. s (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőzését
nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a
jelöltséghez szÜkséges számot. Ennek megfelelóen az ellenőzés eredményéről a HVl a Ve.
127.s (3) bekezdése alapján a HVB{ a 2019. szeptember 8-i Ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyről a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztató alapján a HVB a Ve. 132. $-ábnan és
a Ve. 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelkező részben foglal-
tak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántartásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 2010. L. törvény 9's (1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125'$-127.$-ain, 132.s-
án,307/G $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tái1ékoztatás a Ve. 10'$-án,221.s (1) be-
kezdésén és 223.5-224.$-ain alapul.

Kmf.

Asztalos Eszter Zsuzsanna sk
HVB elnöke

Fekete Gabriella sk
HVB tag

Zoppéné Rutai lldikó sk
HVB elnökhelyettes

Mezeiné Bergesz Gabriella Éva sk
HVB tag

Elekné Koncz Edina sk



KIVONAT

Ótotoear község'HelyiVálasztási Bizottságának 2019. szeptember 8. napján tartott üléséről.

9/20í 9.(lx.8. )HVB. hat.
Tárgy: Papp Endre 6923 Ófötdeák, Baicsy_Zsilinszky utca 9. egyéni listás képviseIője-
löltként nyilvántartásba vételi kére!me

HATÁRozAT

Óotoear község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény .S (továbbiakban: Ve.) 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szőlő 2010.
évi L. törvény 9.s. (1) bekezdésében foglaltakra -

Papp Endre

Óföldeák, Bajcsy_Zsilinszky u. 9. szám atatti lakos
egyéni listás képviselő jelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést Óföldeák
község Helyi Választási Bizottságnál (6923 Ófoldeák, Bajcsy-Zsilinszky utca2., e-mail: Hiva-
tal.ofoldeak@gmail. com) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell benyúj-
tani, hogy legkésóbb szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen. Ezen határidő jogvesáő. A
fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye' 223. (3) bekezdése szerinti alapját, a kére-
lem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétól) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyújtÓjának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítÓval, a személyazonosságát igazdó igazolványának típusát és számát, Vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatÓk.

lNDoKoLÁs
Papp Endre 6923 oföldeák, Bajcsy-Zsilinszky utöa 9. szám alatti lakos független, egyéni
tistbi t<épviselójelöltként történő nyiivántartásbá vétele iránti kérelmet nyújtott be Óföldeák
község Helyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 4-én. A kérelméhez csatolta az E2
jelű, hiánytalanul kitÖltött formanyomtatványt és a HVl által2019. augusztus24-én átadott 10
db ajánlóívet.



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény 9.$
(1) bekezdése szerint: ,,EgyénilisÍás, illetve egyénÍ választókerületi képviselőjelolt az, akit az
adott választókerület választÓpolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott' ,,

Ótotoear községben a jelölt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HVl vezetőjének a Ve.
307lE' s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviseló-jelötséghez: 5 db ér-
vényes ajánlás.

Az ajánlások ellenőzését a a Ve' 125.$ _ 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve. 122.$-ára
tekintettel elvégezte. A Ve. 127. s (2) bekezdése alapján az a1ánlások tételes ellenőrzését
nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a
jelöltséghez szükséges számot. Ennek megfelelően az ellenőzés eredményéről a HVl a Ve.
127.s (3) bekezdése alapján a HVB{ a 2019. szeptember 8-i ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte,-és megállapította, hogy az érvényes ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyről a HVB{ tájékoztatta'

A HVl ellenórzésénekeredményéról szólótájékoztató alapján a HVB aVe. 132. $-ábnan és
a Ve. 307/G's (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelkező részben foglal-
tak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántartásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásárÓl szóló2010. L. törvény 9.s (1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125.$-127.$-ain' 132.s-
án,307/G $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szÓló tá4ékoztatás a Ve. 10.$-án,221.s (1) be-
kezdésén és 223.$-224.$-ain alapul.

Kmf.

Asztalos Eszter Zsuzsanna sk
HVB elnöke

Fekete Gabriella sk
HVB tag

Zoppéné Rutai lldikó sk
HVB elnökhelyettes

Mezeiné Bergesz Gabriella Éva sk
HVB tag

Elekné Koncz Edina sk
, -.F.IVBiáö:'',-

f-) t

,1 1,1,!1i;"""



KIVONAT

Ótotoear község Helyi Választási Bizottságának 2019. szeptember 8. napján tartott Üléséről.

1 0/20í 9.(lx.8.)HVB. hat.
Tárgy: Vas József 6923 Ófötdeák, Petőfi utca 8. egyéni listás képviselőjeIöItként nyil_
vántaÉásba vételi kérelme

HATÁRozAT

ototoear kÖzség Helyi Választási Bizotisaga a választási eljárásról szőló 2013. évi XXXVI.
törvény .$ (továbbiakban: Ve') 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -
figyelemmel a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szólő 2010.
évi L. törvény 9.s' (1) bekezdésében foglaltakra -

Vas József

Óföldeák, Petőfi utca 8. szám alatti lakos
egyéni listás képviselő jelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést Ótotoear
község Helyi Választási Bizottságnál (6923 Ófoldeák, Bajcsy-Zsilinszky utca2., e-mail: Hiva-
tal. ofoldeak@gmail.com) kell benyÚjtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell benyúj-
tani, hogy legkésőbb szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen. Ezen határidő jogvesztő. A
fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye.223. (3) bekezdése szerinti alapját, a kére-
lem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítÓját, illetve ha a kÜlföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, Vagy jelolő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírÓsági nyilvántartásba-vételi számát'

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

lNDoKoLÁs
Vas József 6923 Óföldeák, Petőfi utca 8. szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni listás képvise-
lójelöltként történó nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Óföldeák község Helyi
Választási Bizottságához2019. szeptember 4-én. A kérelméhez csatolta azE2jelű, hiányta-
lanul kitöltott formanyomtatványt és a HVl által2019. augusztus 24-én átadott 10 db ajánló-
ívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szólÓ 2010. L. törvény 9.$
(1) bekezdése szerint: ,,EgyénilisÍás, illetve egyéniválasztikerületi képviselőjelolt az, akit az
adott választÓkerület választÓpolgárainak legalább 1o/o-a jelöltnek ajánlott. ,,



Ótotoeáx községben a jelolt állításhoz szükséges ajánlások száma a HVl vezetőjének a Ve.
307lE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-jelötséghez: 5 db ér-
vényes ajánlás.

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve' 125.$ - 127's (1) és (2) bekezdése alapján aYe. 122.$-ára
tekintettel elvégezte. A Ve. 127. s (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőzését
nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a
jeloltséghez szükséges számot. Ennek megfelelően az ellenőzés eredményéról a HVl a Ve'
127.s (3) bekezdése alapján a HVB{ a 2019' szeptember 8-i ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította' ho,gy az érvényes ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyről a HVB-t tájékoztatta.

A HVl ellenőzésének eredményéről szóló tájékoztató alapján a HVB aYe. 132. $-ábnan és
a Ve' 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelkező részben foglal-
tak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántartásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szólő2010. L. törvény 9.s (1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125.$-127.$-ain, 132.s-
án,307lG $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló té4ékoztatás a Ve. 10.$-án, 221.s (1) be-
kezdésén és 223.$-224.$-ain alapul'

Kmf.

Asztalos Eszter Zsuzsanna sk
HVB elnöke

Fekete Gabriella sk
HVB tag

Zoppéné Rutai lldikó sk
HVB elnökhelyettes

Mezeiné Bergesz Gabriella Éva sk
HVB tag



KIVONAT

Ótotoear kozség Helyi Választási Bizottságának 2019- szeptember 8. napján tartott üléséről.

1 1 /20í 9.(lx.8.)HVB.hat.
Tárgy: Zsarkó József 6922 Földeák, Rózsa utca 4. egyéni Iistás képviseIőjeIöltként
nyilvántartásba véteIi kéreIme

HATÁRozAT

Ótotoeax község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szolo 2013' évi XXXV|.
törvény .S (továbbiakban: Ve.) 307/G S (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szóló 2010.
évi L' törvény 9.s.(1) bekezdésében foglaltakra -

Zsarkő József

FöIdeák, Rózsa utca 4. szám alatti lakos
egyéni listás képviselő jelöltet nyilvántaÉásba veszi.

A választási bizottság elsőÍokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be' A fellebbezést Óföldeák
község HelyiVálasztási Bizottságnál (6923 Ófoldeák, Bajcsy-Zsilinszky utca2', e-mail: Hiva-
tal.ofoldeak@gmail'com) kell benyújtani'

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell benyúj-
tani, hogy legkésőbb szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen. Ezen határidő jogvesáő. A
fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve.223' (3) bekezdése szerinti alapját, a kére-
lem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi'azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkezó választÓpolgár nem rendelkezik személyi
azonosítÓval, a személyazonosságátigazolÓ igazolványának típusát és számát, Vagy jelolő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírÓsági nyilvántartásba-vételi számát'

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

!NDoKoLÁs
Zsarkó József 6922 Földeák, Rózsa utca 4. szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni listás kép-
viselőjeloltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be oföldeák község He-
lyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 4-én' A kérelméhez csatolta az E2 jelű, hi-
ánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által 2019. augusztus 24-én átadott 10 db
ajánlÓívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szőlo 2010. L. törvény 9.$
(1) bekezdése szerint: ,,Egyéni listás, illetve egyéniválasztókerületi képviselőjelölt az, akit az
adott választikerület váIasztópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. ,,



Ótotoeár kozségben a jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma a HVl vezetójének a Ve.
307lE' s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-jelötséghez: 5 db ér-
vényes ajánlás'

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.$ - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján aYe. 122.$-ára
tekintettel elvégezte' A Ve. 127. s (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését
nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a
jelöltséghez szÜkséges számot. Ennek megfelelően az ellenőzés eredményéről a HVl a Ve.
127's (3) bekezdése alapján a HVB-t a2019. szeptember 8-i ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot, melyről a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatÓ alapján a HVB a Ve. 't32. $-ábnan és
aYe.307lc.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelkező részben foglal-
tak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántartásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 2010. L. törvény 9's (1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125's-127's-ain, 132.$-
án,307/G $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló té4éko*atás aVe. 10.$-án,221's (1) be-
kezdésén és 223.$-224.$-ain alapul.

Kmf.

Asztalos Eszter Zsuzsanna sk
HVB elnöke

Fekete Gabriella sk
HVB tag

Zoppéné Rutai lldikó sk
HVB elnökhelyettes

Mezeiné Bergesz Gabriella Éva sk
HVB tag



KIVONAT

Ótotoear község HelyiVálasztási Bizottságának 2019' szeptember 8. napján tartott [rléséről.

1 2t 201 9.(tX. 8. ) HVB. hat.
Tárgy: Simonné Sinkó Erika Óföldeák, 6923 Széchenyi István utca 38. poIgármesterje-
löltjeként nyi lvántartásba vétel i kérelme

HATÁRozAT

Ótoloear község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szÓli 2013. évi XXXVI.
törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307/G S (2) bekezdésében biztosított jogkorében eljárva -
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 9.s. (3) a) pontjában foglaltakra -

Simonné Sinkó Erika

6923 Óföldeák, Széchenyi tstván utca 38. szám alatti lakos
pol gá rmesterj e l öltet nyi lvánta rtás ba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést Ótotoear
község Helyi Választási Bizottságnál (6923 Ófoldeák, Bajcsy-Zsilinszky utca2., e-mail: hiva-
tal'ofoldeak@gmail.com) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell benyúj-
tani, hogy legkésőbb szeptember 11-én 16 óráig megérkezzen. Ezen határidő jogvesztő. A
fellebbezés tárgyi illetékmentes'

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve' 223. (3) bekezdése szerinti alapját, a kére-
lem benyÚjtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kÜlföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazolÓ igazolványának típusát és számát, Vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírÓsági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

!NDoKoLÁs
Simonné SinkÓ Erika 6923 Ófoldeák, Széchenyi lstván utca 38. szám alatti lakos fÜggetlen
polgármesterjelöltjeként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be oföldeák
község Helyi Választási Bizottságához 2019' szeptember 4-én' A kérelméhez csatolta azE2
jelŰ, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által átadott 2019. augusztus 24-én
átadott 20 db ajánlóívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szólő 2010. L' törvény 9'$
(3) a) pontjában foglaltak szerint'. ,,Polgármesterjelolt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb
l ako s Ú te l e p ü l é s v ál a sztó p ol g á ra i n a k l e g al á b b 3%o' a, j e l olt n e k aj á n l ott. "

Földeák községben a jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma a HVl vezetőjének a Ve.
307lE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-jelötséghez: 13 db ér-
vényes ajánlás'



Az ajánlások ellenőzését a a Ve. 125.$ - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve. 122'$-ára
tekintettel elvégezte. A Ve. 127. s (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőzését
nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a
jelÖltséghez szükséges számot' Ennek megfelelően az ellenőrzés eredményéről a HVl a Ve.
127.s (3) bekezdése alapján a HVB{ a2019. szeptember 8-i ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyről a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenőzésének eredményéről szólÓ tájékoztató alapján a HVB a Ve. 132' $-ábnan és
a Ve. 307/G.$ (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelkező részben foglal-
tak szerint döntÖtt, a jelöltet - kérelmének megfelelóen _ nyilvántartásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselok és polgármesterek válasz-
tásáról szőló2010. L. törvény 9.s ('t) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125.$-127.$-ain' 132.s-
án, 307lG $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tá4ékoztatás a Ve. 10'$-án, 221.s (1) be-
kezdésén és 223.$-224'$-ain alapul.

Kmf.

Asztalos Eszter Zsuzsanna sk
HVB elnöke

Fekete Gabriella sk
HVB tag

Zoppéné Rutai lldikó sk
HVB elnökhelyettes

Mezeiné Bergesz Gabriella Éva sk
HVB tag

EleknéKoncz Edina sk
, 
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