
KIVONAT

Földeák község Helyí Választási Bizottságának 2019. szeptember 8. napján tartott üléséról

I 5/201 9.(!x.8.)HVB. hat.
Tárgy: Béni Attila 6922 Földeák, Zrínyi Miklós utca 47. egyéni Iistás képviselőjelöltként
nyi lvántartásba vételi kérelme

HATÁnozAT
Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szőlo 2013. évi XXXVI.
törvény .$ (továbbiakban. Ve.) 307lG $ (2) bekezdésében biztosított jogkÖrében eljárva -
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 9 s (1) bekezdésében foglaltakra _

Béni Attila

Földeák' Zrínyi Miklós utca 47. szám alatti lakos
egyén i l istás képvise lőjelöltet nyi lvántartás 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 Földeák
község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent LászlÓ tér 1., e-mail:
f_oldea k0jol*'a Lh.u) kel l be nyújta n i.

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
élo, magyarországi lakcímmel nem rendelkezo 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.

lNDoKoLÁs
Béni Attila 6922 Földeák, Zrínyi Miklós utca 47. szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni listás
képviselőjelöltként történo nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák község
Helyi Választási Bizottságához 2019' szeptember 6-án' A kérelméhez csatolta az E2 jelíi,
hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által 2019. augusztus 29-én átadott 7 db
ajánlóívet.

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



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

Az ajánlások ellenőrzését a a Ve. 125.$ - 127.s (1) és (2) bekezdése alapján aVe. 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 ellenőzés 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 ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szÜkséges számot, melyről a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenőrzésénekeredményéről 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 szőló2010. L. törvény 9.s ('1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125'$-127.$-ain, 132.s-
án,307/G $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatrÓl szÓló tájékoztatás a Ve. 10'$-án,221's (1) be-
kezdésén és 223.$-224.$-ain alapul.
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KIVONAT

Földeák község Helyi Választási Bizottságának 2019. szeptember 8. napján tartott üléséről.

1 6t 2019.(1X.3. ) HVB. hat.
Tárgy: Szabóné Bánfi Erika 6922 Földeák, Gagarin utca 8 egyéni listás képviselőjelöIt_
ként nyilvántartásba vételi kérelme

HATAROZAT

Fö|deák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásrÓl szőlo 2013' évi XXXVI.
törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásárÓl szÓló 2010.
évi L. törvény 9 s" (1) bekezdésében foglaltakra -

Szabóné Bánfi Erika

Földeák' Gagarin utca 8. szám alatti lakos
egyén i l istás képvise lőjeIöltet nyi lvántartás 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 Földeák
község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent László tér 1', e-mail:
foldeak(lfo|deak' hu) 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-
Iem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfÓldön
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 felhozhatok.

INDoKoLÁs
Szabóné Bánfi Erika Földeák, Gagarin utca 8. szám alatti lakos fuggetlen, egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák község
Helyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 6-án. A kérelméhez csatolta az E2 jelű,
hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által átadott 2019. augusztus 29-én, illetve
szeptember 2-án átadott összesen 12 db ajánlóívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szőlő 2010. L. torvény 9.$
(1) bekezdése szerint: ,,EgyénilisÍás, illetve egyéni választÓkerületi képviselŐjelolt az, akit az
adott választikertjlet választÓpolgárainak legalább 1%-a jeloltnek 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 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
jelöltséghez szükséges számot' Ennek megfelelően az ellenőrzés 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 ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyről a HVB-t tájékoztatta'

A HVl ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatő 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 szólő2010. L. törvény 9's ('1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125.$-127.$-ain, 132.s-
án,307lG $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szólÓ tájékoztatás a Ve. 10.$-án, 221's (1) be-
kezdésén és 223.$-224.$-ain alapul.
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KIVONAT

Földeák község Helyi Választási Bizottságának 2019. szeptember 8. napján tartott üléséről.

17 120'19.(1X.8.)HVB. hat.
Tárgy: Szabóné Faragó Nóra 6922 Földeák, Somogyi Béla utca 70/A. egyéni listás kép_
vise!őjelöltként nyi lvá ntartásba vétel i kérelme

HATÁRozAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága 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 szóló 2010.
évi L. törvény 9's. (1) bekezdésében foglaltakra -

Szabóné Faragó Nóra

6922 Földeák, Somogyi BéIa utca 70/A. szám alatti lakos
egyén i l istás képviselőjelöltet nyi lvá ntartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ugyben érintett természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyÚjthat be. A fellebbezést 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 benyúj-
tani, hogy legkésobb 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 lakcímétol (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyÚjtójának személyi azonosítoját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságátigazolo 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
Szabóné Faragó Nóra 6922 Földeák, Somogyi Béla utca 70lA. szám alatti lakos függet-
len, egyéni listás képviselőjelöltként tör1énő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyÚjtott be
Földeák község Helyi Választási Bizottságához 2019. szeptember 6-án. A kérelméhez csa-
tolta az E2 jelŰ, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által2019. augusztus 29-
én, illetve szeptember 2-án átadott összesen 17 db ajánlÓívet.

A helyi önkormányzati képviselók és polgármesterek választásáról szólo 2010. L. törvény 9.$
(1) bekezdése szerint: ,,Egyénilisfás, illetve egyéniválasztokerületi képviselojelölt az, akit az
adott választÓkerulet választopolgárainak legalább 1%-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 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 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, hogy az érvényes ajánlások szá-
ma eléri a jelöltséghez szükséges számot, melyról a HVB{ tájékoztatta.

A HVl ellenózésének eredményéről szóló tájékoztató alapján a HVB aYe. 132. $-ábnan és
aYe.3o7lc'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 tájékoztatás aVe' 10.$-án,221's (1) be-
kezdésén és 223.$-224.$-ain alapul.
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KIVONAT

Foldeák község Helyi Választásí Bizottságának 2019. szeptember 8. napján tartott ülésérol.

í 8/20í 9.(lX.8.)HVB. hat.
Tárgy: Wéber János 6900 Makó Ráday utca í9. egyéni listás képviselőjelöltként nyil_
vántartásba vételi kérelme

HATÁRozAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásrÓl szőlő 2013' évi XXXVI.
törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva _
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáril szólÓ 2010'
évi L. törvény 9.s. (1) bekezdésében foglaltakra -

Wéber János

Makó Ráday utca í9. szám alatti lakos
egyén i l istás képviselőjelö ltet nyi !vántartás ba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélkuli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést 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 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
élo, 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.

tNDoKoLÁs
Wéber János 6900 Makó, Ráday utca 19. szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni listás képvi-
selőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyÚjtott be Földeák község Helyi
Választási Bizottságához2019. szeptember 5-én. A kérelméhez csatolta azE2jelŰ, hiányta-
lanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által 2019. augusztus 29-én átadott 7 db ajánló-
ívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szoló 2010. L. törvény 9.$
(1) bekezdése szerint ,,EgyénillsÍás, illetve egyéniválasztikerületi képviselojelölt az, akit az
adott választókerüIet választópolgárainak legalább 1%=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 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
jelöltséghez szükséges számot. Ennek megfelelően az ellenőrzés eredményéről a HVl a Ve.
127 .s (3) bekezdése alapján a HVB-I 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-t tájékoztatta.

A HVl ellenőzésének eredményéről szóló tájékoztató alapján a HVB a Ve. 132. $-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 tájékoztatás a Ve. 10.$-án, 221.s (1) be-
kezdésén és 223.5-224.$-ain alapul.
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KIVONAT

Földeák község Helyi Választási Bizottságának 2019" szeptember 8. napján tartott Üléséről.

1 9/201 9.(!X.8.)HVB. hat.
Tárgy: Mezőfi János 6922 Földeák Vasútsor utca 23. polgármesterjelöltként nyilvántar-
tásba vételi kérelme

HATÁRozAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013' évi XXXVI.
törvény '$ (továbbiakban: Ve') 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselok és polgármesterek választásárÓl szÓló 2010.
évi L" törvény 9 s (3) a) pontjában foglaltakra -

Mezőfi János

6922 Földeák VasÚtsor utca 23. szám alatti lakos
pol gármesterjelöltet ny i 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 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 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
éló, magyarországi lakcímmel nem rendelkezo 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.

lNDoKoLÁs
Mezőfi János 6922 Földeák Vasútsor utca 23. szám alatti lakos polgármesterjelöltjeként
történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák község Helyi Választási
Bizottságához2019. szeptember 6-án. A kérelméhez csatolta azE2 jelű, hiánytalanul kitöl-
tött formanyomtatványt és a HVl által 2019. augusztus 24-én átadott 30 db ajánlÓívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szőlÓ 2010. L' törvény 9'$
(3) a) pontjában foglaltak szerint: ,,Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb
lakosú település választópolgárainak legalább 3%o-a, jeloltnek ajánlott." '

Földeák községben a jelölt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HVl vezetőjének a Ve.
307IE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló döntése értelmében a képviselő-jelötséghez:76 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 megfelelően az ellenőrzés eredményéről a HVl a Ve.
127 .s (3) bekezdése alapján a HVB-t a 2019. szeptember 8-i ülésén tájékoztatta

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

A HVl ellenőzésének eredményéről szóló tájékoztató alapján a HVB a Ve' 132. $-ábnan és
aYe' 307lc's (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a rendelkező részben foglal-
tak szerint döntÖtt, a jelöltet - kéretmének 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.$-án, 125.s-127.$-ain, 132.s_
án,307/G $ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10'$-án, 221's (1) be-
kezdésén és 223.$-224.$-ain alapul'
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KIVONAT

Földeák község Helyi Választási Bizottságának 2019' szeptember 8. napján tartott Üléséről.

20 t 201 9.(tx. 8. ) HVB. h at.
Tárgy: Varga Zoltán 6922 Fötdeák József Attila utca 1. polgármesterjelöltként nyilván-
tartásba vételi kéreIme

HATÁRozAT

Foldeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásrÓl szolo 2013. évi XXXVI"
törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307/G $ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szoló 2010.
évi L. törvény 9.s" (3) a) pontjában foglaltakra -

Varga Zoltán

6922 Földeák József Attila utca 1 . szám alatti lakos
pol gármesterjelöltet nyi lvá nta rtásba veszi.

A választási bizottság elsofokú határozata ellen az Ügyben érintett természetes és jogi sze-
mély, jogi személyiség nélkÜli szervezet fellebbezést nyÚjthat be. A fellebbezést Földeák
község Helyi Választási Bizottságnál (6922 Földeák, Szent László tér 1., e-mail:
fo!{gs k@fo]dea k,_lty) kel l benyÚjta ni

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 lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét, a kérelem benyÚjtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfoldon
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkezo 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.

lNDoKoLÁs
Varga Zoltán 6922 Földeák József Attila utca 1 . szám alatti lakos polgármesterjelöltjeként
történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák község Helyi Választási
Bizottságához2019. szeptember 6-án. A kérelméhez csatolta azE2jelű, hiánytalanul kitöl-
tött formanyomtatványt és a HVl által átadott 2019. augusztus 29-én átadott 55 db ajánlóívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szoló 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 lé s v ál a szto p ol g árai n ak l e g aI áb b 3%o- a, jel oltn e k aj á n l ott. "



Földeák községben a jelolt állításhoz szÜkséges ajánlások száma a HVl vezetőjének a Ve.
307lE. s (1)-(3) bekezdésein alapulÓ döntése értelmében a képviselő-jelötséghez:76 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 a1ánlások 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-t a 2019. szeptember 8-i ülésén tájékoztatta.

A HVl az átadott ajánlásokat ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlások szá-
ma eléri a jeloltséghez 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 szÓli2010. L. törvény 9's (1) bekezdésén, a Ve. 122.$-án, 125.$-127.$-ain, 132.s-
án,307/G S (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. '10.$-án,221.s (1) be-
kezdésén és 223. $-224.$-ain alapul.
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