
KIVONAT

Földeák község Helyi Választási Bizottságának2019. szeptember 3. napján készÜlt
alaku|ó Üléséről.

1 /201 9.(|X.3.)HVB. hat.

Tárgy: Földeák község Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 3-i _ alakuló - ülé-
sének napirendje

HATAROZAT

Földeák község Helyi választási Bizottsága az alábbi napi-
rendet elfogadja;

Napirend:

1. HVB elnökének megválasztása
2. HVB elnokhelyettesének megválasztása
3. A Ve. 50. s (1) bekezdésében foglalt hatáskör átruházása a
HVB elnökére
4. A Ve. 213.s (1) bekezdésében foglalt hatáskör átruházása
a HVB elnökére
5' Döntés egyéni listás képviselőjelöltek és polgármester jelölt
nyilvántartásba vételi kérelme tárgyában

Kmf.

Pappné Tóth lldikó sk
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk
HVB tag



KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019. szeptember 3. napján készült
alakuló Üléséről

2t 201 9.(ax.3. ) HVB. hat.
Tárgy : Helyi Választási B izottság el nökének megválasztása

HATÁnozAT

Fötdeák község Hetyi Vátasztási Bizottsága, figyelemmel a
választási eljárásról szóló 2013' évi XXXVI' törvény 39.$ (1) be-
kezdésére

Pappné Tóth lldikó Foldeák, DÓzsa György u.78..szám aIatti
lakost a HeIyi Választási Bizottság elnökévé választia.

Kmf.

Pappné Tóth lldikó sk
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk
HVB tag



KIVONAT

Földeák község HelyiVáIasztási Bizottságának2019' szeptember 3. napján készült
alakuló Üléséról

3/20í 9.(lx.3.)HVB.hat.
Tárgy: Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása

HATÁnozAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága, figyelemmel a
választási eljárásról szÓló 2013. évi XXXVI. törvény 39.S (1) be-
kezdésére

Megyesi lstvánné Földeák, Makói u. 45IA. szám alatti lakost a
He ly i Vá lasztás i Bizottsá g e l nö khelyettesévé vá lasztia.

Kmf.

Pappné Tóth lldikÓ sk
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk
HVB eInökhelyettes

Szabó Sándor sk
HVB tag



KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019. szeptember 3. napján készült
alakuló Üléséről

4/201 9.(1X.3.)HVB. hat.
Tárgy: A Ve. 50. s (í) bekezdésében foglalt hatáskör átruházása a HVB elnökére

HATÁnozAT

FöIdeák község Helyi Választási Bizottsága' figyelemmel a
választási eljárásról szÓlÓ 2013. évi XXXV!. törvény 50.S (1) be-
kezdésében foglaltakra, az 50.s (í) bekezdésben meghatáro-
zott hatáskört a Helyi Választási Bizottság elnökére átru-
házza.

Kmf.

Pappné TÓth lldikó sk
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk
HVB tag
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KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottsá9ának2019. szeptember 3. napján készÜlt
a'akuló üléséről

5/20{ 9.(|X.3.}HVB. hat.
Tárgy: A Ve. 213. s (í) bekezdésében foglalt hatáskör átruházása a HVB e!nöké-
re

HATÁnozAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottsága' figyelemmel a
választási eljárásról szóló 2013' évi )üXVl. törvény 213.s (1)
bekezdésében foglaltakra, a 213.s (1) bekezdésben meghatá-
rozott hatáskört a Helyi Választási Bizottság elnökére átruház-
za.

Kmf.

Pappné Tóth lldikÓ sk
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk



KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019' szeptember 3. napján készÜlt
alakuló Üléséről

6/20í 9.(lx.3. )HVB. hat.
Tárgy: Dr. Varga Károly 6922 FöIdeák, Szent László tér 12. egyéni listás képvi_
selő jelöltként ny i Ivánta rtás ba vétel i kérelme

HATAROZAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény .$ (továbbiakban: Ve') 307/G S (2) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva - figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásáról szÓló 2010' évi L. törvény 9.s (1)bekezdésében foglaltakra -

DR. uARGA xÁnotv

Földeák, Szent László tér'l2. szám alatti lakos
egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választásí bizottság elsőfokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbe-
zést Földeák község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent LászlÓ tér
1 ., e-mail: foldeak@foldeak'hu) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell
benyújtani, hogy legkésőbb szeptember 6-án 16 Óráig megérkezzen. Ezen határidő
jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye.223. (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhe-
lyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyÚjtójának személyi azonosítÓját,
illetve ha a külföldön élo, magyarországi lakcímmel nem rendelkezó választópolgár
nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványá-
nak típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvá ntartásba-vétel i számát'

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatÓk.

INDoKoLÁs
Dr. Varga Károly Földeák, Szent László tér 12. szám alatti lakos független, egyéni
listás képviselójelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Föl-
deák község Helyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 3-án' A kérelméhez
csatolta az E2 jelű, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által átadott
2019. augusztus 24-én átadott 20 db ajánlóívet'



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szÓlÓ 2010. L'
törvény 9 s (1) bekezdése szerint'' ,,Egyénilisfás, illetve egyéni választÓkerületi kép-
viselőjelöIt az, akit az adott választÓkerület választópolgárainak legalább 1%-a jelölt-
nek ajánlott. ,,

Földeák községben a jelölt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HV! vezetójének
a Ve. 307IE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-
jelötséghez: 26 db érvényes ajánlás.

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125's - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve.
122'$-ára tekintettel elvégezte. A Ve. 127. s (2) bekezdése alapján az a1ánlások téte-
les ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot. Ennek megfelelően az el-
lenőrzés eredményéről a HVl a Ve' 127.s (3) bekezdése alapján a HVB{ a 2019.
szeptember 3-i Ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlá-
sok száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot, melyről a HVB-t tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatÓ alapján a HVB a Ve. 132. s-
ábnan és a Ve. 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelke-
ző részben foglaltak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántar-
tásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010' L. törvény 9s (1) bekezdésén, a Ve. 122'$-án, 125.s-
127'$-ain, 't32.$-án, 307lG $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szÓló tájékoztatás a
Ve. 10.$-án,221.s (1) bekezdésén és 223's-224.S-ain alapul.

Kmf.

Pappné Tóth lldikÓ sk
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk
HVB tag
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KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019. szeptember 3. napján készült
alakuló ülésérol

7 12019. (1X.3.) HVB. hat.
Tárgy: Herczegné Varga Anikó 6922 Földeák, Gagarin utca 7. fsz. 1. egyéni lis-
tás képviselőj elöItként nyi lvá nta rtás ba vétel i kérel me

HATAROZAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásrÓl szóló 2013. évi
XXXV|' törvény '$ (továbbiakban: Ve') 307/G S (2) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva _ figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásárÓl szólÓ 2010. évi L. törvény 9 s (1) bekezdésében foglaltakra -

Herczegné Varga Anikó

FöIdeák, Gagarin utca 7. fsz. 1. szám alatti lakos
egyéni listás képviselő jelöltet nyilvántaÉásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbe-
zést Földeák község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent LászlÓ tér
1., e-mail: foldeak@foldeak'hu) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell
benyújtani, hogy legkésőbb szeptember 6-án 16 óráig megérkezzen' Ezen határidő
jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha a lakcímétől (székhe-
lyétől) 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 igazolványá-
nak típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

lNDoKoLÁs



Herczegné Varga Anikó Földeák, Gagarin utca 7. fsz. 1. szám alatti lakos független,
egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyÚjtott
be Földeák község Helyi Választási Bizottságához2019. szeptember 3-án. A kérel-
méhez csatolta azE2jelű, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által át
adott 2019. augusztus 24-én átadott 20 db ajánlóívet'

A helyi önkormáhyzati képviselok és polgármesterek választásáról szóló 2010. L.
törvény 9's (1) bekezdése szerint'. ,,EgyéniÍ'sÍás, illetve egyéni választókertileti kép-
viselőjelölt az, akit az adott választÓkerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöIt-
nek ajánlott' ,,

Földeák községben a jelölt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HVl vezetőjének
a Ve' 307lÉ. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviseló-
jelötséghe z: 26 db érvényes aján lás.

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.s - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve.
122.$-ára tekintettel elvégezte. A Ve. 127 . s (2) bekezdése alapján az ajánlások téte-
les ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot. Ennek megfelelően az el-
lenőrzés eredményérol a HVl a Ve. 127.s (3) bekezdése alapján a HVB-I a 2019.
szeptember 3-i ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes a1ánlá-
sok száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot, melyről a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményéről szóló lájékoztató alapján a HVB a Ve. 132. s-
ábnan és a Ve. 307/G's (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelke-
zo részben foglaltak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántar-
tásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010' L. törvény 9s (1) bekezdésén, a Ve' 122.$-án, 125.s-
127.$-ain, 132.$-án, 307lG $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló té4ékoztatás a
Ve. 10'$-án,221's (1) bekezdésén és 223's-224'S-ain alapul.

Kmf.

Pappné Tóth lldikÓ sk
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk
HVB tag
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KTVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019. szeptember 3. napján készült
lakuló Üléséről

8/201 9.(!X.3.)HVB. hat.
Tárgy: Horváth Éva6922 Földeák, Bajcsy_Zsilinszky utca 2í. szám alatti lakos
egyéni Iistás képviselőjelöltként nyiIvántaÉásba vételi kérelme

HATAROZAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásrÓl szÓló 2013. évi
XXXV|. törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307/G S (2) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva - figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010' évi L' törvény 9 s (1) bekezdésében foglaltakra -

F ö I d e á k, e 
"i "" 

v _z J ::::" :,,. s zá m a l att i l a k o s
egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsofokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbe-
zést Földeák község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent László tér
1., e-mail: foldeak@foldeak.hu) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell
benyújtani, hogy legkésőbb szeptember 6-án 16 Óráig megérkezzen' Ezen határidő
jogveszto. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve' 223' (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhe-
lyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját,
illetve ha a kÜlfoldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár
nem rendelkezik személyi azonosítÓval, a személyazonosságát igazoló igazolványá-
nak típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyi lvánta rtásba-vétel i számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatÓk.

lNDoKoLÁs
Horváth Éva Földeák, Bajcsy-Zsilinszki utca 2L szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni
listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Föl-
deák község Helyi Választási Bizottságához 2019' szeptember 2-án. A kérelméhez
csatolta az E2 jelrÍ, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által átadott
2019' augusztus 24-én átadott 20 db ajánlóívet'



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szÓlÓ 2010' L.
törvény 9 s (1) bekezdése szerint'. ,,Egyénilisfás, illetve egyéni váIasztókerületÍ kép-
viselőjelölt az, akit az adott választÓkerüIet választopolgárainak legalább 1%-a jelölt-
nek ajánlott. ,,

Földeák községben a jelölt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HVl vezetőjének
a Ve. 307lE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-
jelötséghez: 26 db érvényes ajánlás.

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.s - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve.
122.$-ára tekintettel elvégezte. A Ve' 127. s (2) bekezdése alapján az aiánlások téte-
les ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Ennek megfelelően az el-
lenőrzés eredményéról a HVl a Ve. 127.$ (3) bekezdése alapján a HVB-t a 2019.
szeptember 3-i Ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenorizte, és megállapította, hogy az érvényes a1ánlá-
sok száma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyről a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményérol szóló tájékoztató alapján a HVB a Ve. 132. s-
ábnan és a Ve. 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelke-
ző részben foglaltak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfeleloen - nyilvántar-
tásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásárÓl szÓló 2010. L. törvény 9 s (1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125.s-
127.$-ain, 132.$-án, 307lG S (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve' 10.$-án,221.s (1) bekezdésén és 223's-224.$-ain alapul.

Kmf.

Pappné Tóth lldikó sk.
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnökhelyettes

SzabÓ Sándor sk.
HVB tag
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KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019. szeptember 3. napján készült
alakuló üléséről

9t2019.(!x.3.)HVB. hat.
Tárgy: Pál Ferenc 6922 Földeák, Gagarin utca 9. szám alatti lakos egyéni listás
ké pv ise l őj e l ö ltké nt ny i lvá nta rtás ba véte l i ké re l me

HATÁRozAT

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

Pál Ferenc

Földeák, Gagarin utca 9. szám alatti lakos
egyéni listás képviselő jelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokŰ határozata ellen az ügyben érintett természetes és
jogi személy' jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbe-
zést Földeák község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent László tér
1., e-mail: foldeak(lfoldeak.hu) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell
benyújtani, hogy legkésőbb szeptember 6-án 16 óráig megérkezzen. Ezen határidő
jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223' (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyÚjtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha a lakcímétől (székhe-
lyétől) eltér _ postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítÓját'
illetve ha a kÜlfoldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár
nem rendelkezik személyi azonosítÓval, a személyazonosságát igazoló igazolványá-
nak típusát és számát, vagy jelölo szervezet vagy más szervezet esetében a bírÓsági
nyi lvánta rtásba-vételi számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatÓk.

INDoKoLÁs
Pál Ferenc Földeák, Gagarin utca 9. szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni listás képvi-
selőjelöltként történo nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák köz-
ség Helyi Választási Bizottság ához 2019. szeptember 2-án' A kérelméhez csatolta az
E2 jelŰ, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által átadott 2019. augusz-
tus 24-én átadott 20 db ajánlóívet.



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L'
törvény 9.s (1) bekezdése szerint: ,,Egyéni listás, illetve egyéni választÓkerüIeti kép-
viselőjelölt az, akit az adott váIasztókerület választÓpolgárainak legalább 1%-a jelölt-
nek ajánlott. ,,

Földeák községben a jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma a HVl vezetőjének
a Ve. 307lE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-
jelötséghez'. 26 db érvényes ajánlás.

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.s - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve'
122.$-ára tekintettel elvégezte. A Ve. 127' s (2) bekezdése alapján az ajánlások téte-
les ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot' Ennek megfelelően az el-
lenőrzés eredményéről a HVl a Ve. 127.s (3) bekezdése alapján a HVB-t a 2019.
szeptember 3-i Ülésén tájékoztatta'

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlá-
sok száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot' melyrol a HVB-t tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményéről szólÓ tájékoztató alapján a HVB a Ve' 132. s-
ábnan és a Ve. 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelke-
ző részben foglaltak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántar-
tásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010' L' törvény 9s (1) bekezdésén, a Ve. 'l22.$-án, 125's-
127'$-ain, 132.$-án, 307IG $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatrÓl szólÓ tájékoztatás a
Ve. 10.$-án, 221's (1)bekezdésén és 223.s-224.$-ain alapul.

Kmf.

Pappné Tóth lldikÓ sk'
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnokhelyettes

SzabÓ Sándor sk.
HVB tag

[ffi]



KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019' szeptember 3. napján készÜlt
alakuló Üléséről

1 0 t 20 1 9.(,X. 3. ) HV B. h at.
Tárgy: Tóth lmre 6922 Földeák, Gagarin utca 11. egyéni listás képviselő jelölt-
ként nyilvántartásba vétel i kérelme

HATAROZAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva - figyelemmel a helyi önkormányzati képviselók és polgármesterek vá-
lasztásárÓl szÓló 2010. évi L' törvény 9 s (1) bekezdésében foglaltakra -

Tóth lmre

Földeák, Gagarin utca 11. szám alatti lakos
egyéni listás képviselő jeIöltet nyilvántaÉásba veszi.

A választási bizottság elsófokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbe-
zést Földeák község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent László tér
1., e-mail: foldeak@fol{eak.hu) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél Úgy kell
benyújtani, hogy legkésőbb szeptember 6-án 16 Óráig megérkezzen' Ezen határidő
jogvesztő' A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223' (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhe-
lyétől) 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 igazolványá-
nak típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vétel i számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

lNDoKoLÁs
TÓth lmre Földeák, Gagarin utca 1. szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni listás képvise-
lőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák község



Helyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 2-án. A kérelméhez csatolta az E2
jelű, hiánytalanul kitÖltött formanyomtatványt és a HVl által átadotL 2019' augusztus
24-én átadott 20 db ajánlóívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2ua. L.

törvény 9 s (1) bekezdése szerint ,,EgyéniÍ'sfás, illetve egyéni választókerületi kép-
viselojelölt az, akit az adott választókerulet választÓpolgárainak legalább 1%-a jelolt-
nek ajánlott. ,,

Földeák községben a jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma a HVl vezetőjének
a Ve. 307tE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-
jelötséghez: 26 db érvényes 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 téte-
les ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot' Ennek megfelelően az el-
lenőrzés eredményéről a HVt a Ve. 127's (3) bekezdése alapján a HVB{ a 2019'
szeptember 3-i ülésén tájékoztatta'

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlá-
sok száma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyről a HVB-I tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményérol szóló tájékoztató alapján a HVB a Ve. 132' s-
ábnan és a Ve. 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelke-
ző részben foglaltak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántar-
tásba vette'

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásárol szólÓ 2O1o' L. törvény 9s (1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125.s-
127.$-ain, 132'$-án, 3O7tG S (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szólő tájékoztatás a
Ve. 10.$-án, 221.s (1) bekezdésén és 223's-224.$-ain alapul.

Kmf.

Pappné Tóth lldikó sk.
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnökhelyettes

Szabó Sá



Földeák község Helyi Választási

KIVONAT

Bizottság á nak 2019. szeptem ber 3. napján késztl lt
alakuló üléséről

1'l 12019.(1X.3. )HVB. hat.
Tárgy: Torma lstván 6922 Földeák, József Attila utca 56. egyéni listás képvise-
!őjeIöltként nyi lvántartásba vételi kérelme

HATÁRozAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXV|. törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307/G S (2) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva - figyelemmel a helyi önkormányzati képviselok és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény 9 s (1) bekezdésében foglaltakra -

Torma lsfuán

Földeák, József Attila utca 56. szám alatti lakos
egyéni listás képviselő jelöItet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be' A fellebbe-
zést Földeák község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent László tér
1., e-mail: foldeak@foldeak.hu) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell
benyújtani, hogy legkésobb szeptember 6-án 16 óráig megérkezzen' Ezen határidő
jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes'

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve.223' (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhe-
lyétől) 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 igazolványá-
nak típusát és számát, vagy jelölo szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyi lvá ntartásba-vétel i számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók'

lNDoKoLÁs
Torma lstván Földeák, József Attila utca 56. szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni lístás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák



község Helyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 2-án' A kérelméhez csatol-
ta az E2 jelű, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által átadott 2019.
augusztus 24-én átadott 20 db ajánlóívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2o1o. L.
törvény 9 s (1) bekezdése szerint: ,,Egyéni listás, illetve egyéni választokertjleti kép-
viselőjelolt az, akit az adott választokerulet választopolgárainak legalább 1%-a jelölt-
nek ajánlott. ,,

Földeák községben a jelölt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HVl vezetőjének
a Ve. 307lE' s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-
jelotséghez: 26 db érvényes 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 a1ánlások téte-
les ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot. Ennek megfelelően az el-
lenőrzés eredményéről a HVl a Ve. 127.s (3) bekezdése alapján a HVB-I a 2019'
szeptember 3-i Ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat e|lenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlá'
sok száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot, melyrol a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményéről szólÓ tájékoztatÓ alapján a HVB a Ve. 132' s-
ábnan és a Ve. 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelke-
zó részben foglaltak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfeleloen - nyilvántar-
tásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásárÓl szólÓ 2010. L. törvény 9s (1) bekezdésén, a Ve' 122'$-án, 125.s-
127.$-ain, 132.$-án, 307lG $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szÓló tájékoztatás a
Ve. 10.$-án, 221.s (1) bekezdésén és 223.s-224'S-ain alapul.

Kmf.

Pappné Tóth lldikó sk.
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk.
HVB tag

'^'M



KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019' szeptember 3. napján készÜlt
alakuló üléséről

1 21 20'l 9.(lX. 3. ) HV B. h at.
Tárgy: Arendás József 6922 Földeák, Fecske utca 4. egyéni listás képviselő
jelöltként nyilvántartásba vételi kérelme

HATAROZAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szólő 2013. évi
XXXV|. törvény .$ (továbbiakban: Ve') 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva - figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L' törvény 9 s (1) bekezdésében foglaltakra -

Árendás József

Földeák, Fecske utca 4. szám alatti lakos
egyén i l istás képviselőjelöltet nyi lvá ntaÉás ba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbe-
zést Földeák község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent LászlÓ tér
1., e-mail: foldeak@foldeak.hu) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell
benyújtani, hogy legkésőbb szeptember 6-án 16 óráig megérkezzen' Ezen határido
jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve' 223' (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhe-
lyétől) 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 igazolványá-
nak típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvá ntartásba-vétel i szá mát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

lNDoKoLÁs
Árendás József Földeák, Fecske utca 4. szám alatti lakos független, egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák
község Helyi Választási Bizottságához 2019' szeptember 3-án. A kérelméhez csatol-



ta 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 szóló 2010. L.

törvény 9 s (1) bekezdése szerint: ,,EgyénilisÍás, i|etve egyéni választókerÍjleti kép-
viselőjelolt az, akit az adott választÓkerület választÓpolgárainak legalább 1%-a jelolt-
nek ajánlott. ,,

Földeák kozségben a jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma a HVl vezetójének
a Ve. 307lE. s (1)-(3) bekezdésein alapulÓ döntése értelmében a képviselő-
jelötséghez: 26 db érvényes aján lás.

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.s - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve.
122'$-ára tekintettel elvégezte. A Ve. 127 ' s (2) bekezdése alapján az ajánlások téte-
les ellenorzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot' Ennek megfelelően az el-
lenőrzés eredményéről a HVl a Ve. 127.$ (3) bekezdése alapján a HVB-| a 2019'
szeptember 3-i Ülésén tájékoztatta.

A HVt az átadott ajánlásokat ellenorizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlá-
sok száma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyről a HVB-I tájékoztatta.

A HVl ellenorzésének er:edményéről szóló tájékoztató alapján a HVB a Ve. 132. s-
ábnan és a Ve. 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelke-
ző részben foglaltak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántar-
tásba vette.

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010' L. törvény 9s (1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125's-
127.$-ain, 132.$-án, 307lG S (2) bekezdésén, a jogorvoslatrÓl szóló tájékoztatás a
Ve' 10.$-án,221.s (1) bekezdésén és 223.s-224.$-ain alapul.

Kmf.

Pappné Tóth lldikÓ sk
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk
HVB elnökhelyettes

SzabÓ Sándor sk
HVB tag
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KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának2019. szeptember 3. napján készÜlt
alakulÓ Üléséről

'l 3 I 20', 9.(lX. 3. ) HV B. h at.
Tárgy:.Hajnaí Gábor 6922 FöIdeák, Mártírok utca 25. FlDEsz MAGYAR POLGÁ-
Rl szöVETsÉo os a KERESZTÉNYDEMoKRATA ruÉppÁRT közös polgármes-
terjelöltieként ny ilvá ntaÉás ba vétel i kérel me

HATÁRozAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a válaszIási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény .$ (továbbiakban: Ve') 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogköré-
ben eljárva - figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásárÓl szóló 2010' évi L. törvény 9.s (3) a) pontjában foglaltakra -

Hajnal Gábor

Földeák, Mártírok utca 25. szám alatti lakos
FlDEsz MAGYAR PoLGÁRl szöVETsÉo es a KERESZTÉNYDEMoKRATA

trt É p pÁnr közös pol gá rmeste rj eIöItet nyi lvá ntartás ba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyÚjthat be. A fellebbe-
zést Földeák község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent László tér
1., e-mail: foldeaK@foldeak.hu) kell benyújtani.

A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben a HVB-nél úgy kell
benyÚjtani, hogy legkésőbb szeptember 6-án 16 óráig megérkezzen. Ezen határidő
jogvesztő. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve' 223. (3) bekezdése szerinti alapját'
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha a lakcímétől (székhe-
lyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját,
illetve ha a kÜlfoldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár
nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazolÓ igazolványá-
nak típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyi lvánta rtásba-vétel i számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók'

lNDoKoLÁs
Hajnal Gábor Földeák, Mártírok utca 25. számalatti lakos F|DESZ MAGYAR por--

cÁnl SZÖVETSÉG es a KERESZTÉNYDEMoKRATA ruÉppÁnr közös polgármes-



terjelöltjeként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák köz-
ség Helyi Választási Bizottságához2019' szeptember 3-án. A kérelméhez csatolta az
E2 jelű, hiánytalanul kitöltött formanyomtatvánfi és a HVl által átadott 2019. augusz-
tus 24-én átadott 40 db ajánlóívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásárÓl szóló 2o1o. L.

törvény 9 s (3) a) pontjában foglaltak szerint: ,,PolgármesterjelÓlt az, akit a 10 000
vagy annáI kevesebb lakosú település választopolgárainak legalább 3%o-a, jelöltnek
ajánlott."

Földeák községben a jelölt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HVl vezetőjének
a Ve. 307lE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-
jelötséghez 26 db érvényes ajánlás.

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.s - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján a Ve.
122'$-ára tekintettel elvégezte. A Ve. 127 ' s (2) bekezdése alapján az ajánlások téte-
les ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot. Ennek megfelelően az el-
lenorzés eredményérol a HVl a Ve. 127.$ (3) bekezdése alapján a HVB-I a 2019'
szeptember 3-i Ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlá-
sok száma e!éri a jelöltséghez szÜkséges számot, melyről a HVB-t tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatÓ alapján a HVB a Ve' 132. s-
ábnan és a Ve' 307/G.s (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelke-
zó részben foglaltak szerint döntött, a jelöltet - kérelmének megfelelően - nyilvántar-
tásba vette'

Fentiek alapján jelen határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2O1o. L' törvény 9s (1) bekezdésén, a Ve' 'l22.$'án, 125.s-
127.$-ain, 132.$-án, 3o7lG S (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a

Ve. 10.$-án, 221.s (1) bekezdésén és 223.s-224.S-ain alapul'

Kmf.

Pappné TÓth lldikÓ sk
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