
KIVONAT

Földeák község HelyiVálasztási Bizottságának 2019. szeptember 9. napján tartott ülésérőI.

221 201 9.(tx. 9. ) HVB. h at.
Tárgy: Paskuj Mátyás 6922 Földeák, Bacsó Béla utca 17' egyéni listás képviselőjelölt-
ként nyitvántartásba vételi kérelme

HATÁnozAT
Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásrÓl szólo 2013. évi XXXV|.
törvény .$ (továbbiakban: Ve.) 307/G S (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva -
figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáril szÓló 20'10.

évi L. törvény 9 s" (1) bekezdésében foglaltakra -

Paskuj Mátyás

Földeák, Bacsó Béla utca 'l7. szám alatti lakos
egyén i l istás képviselőjelöltet ny i lvántartásba 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 12-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
azonosítoval, 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
Paskuj Mátyás 6922 Földeák, Bacsó Béla utca 17.szám alatti lakos fÜggetlen, egyéni lis-
tás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák köz_

ség Helyi Választási Bizottságához 2019' szeptember 9-én' A kérelméhez csatolta az E2
jelú, hiánytalanul kitoltött formanyomtatványt és a HVl által2019. augusztus 29-én és szept-
ember 3-án átadott -összesen- 37 db ajánlÓívet.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szoló 2O1O. L' törveny 9.$

(1) bekezdése szerint: ,,EgyénilisÍás, ittetve egyéniválasztokertileti képviselŐjelölt az, akit az
adott vátasztóker(jlet 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-jelotséghez.26 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 ellenózését
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 9-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 tájékoztatő 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.$-án, 125.s-127.s-ain, 132.$-
án,307lG S (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló té4ékoztatás a Ve. 10.$-án, 221's (1) be-
kezdésén és 223.$-224'$-ain alapul'

Kmf.

Pappné Tóth lldikó sk.
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnökhelyettes

ffi



KIVONAT

Földeák község Helyi Választási Bizottságának 2019' szeptember 9. napján tartott üléséről.

23/20í 9.(lx.9.)HVB. hat.
Tárgy: Lóczi Ferenc 6922 Földeák, József Attila utca 46. egyénl listás képviselőjelölt-
ként nyilvántartásba vétell kérelme

HATÁRozAT

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

Lóczi Ferenc

Földeák, József Attila utca 46. szám alatti lakos
egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántaÉásba 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
kozség 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 legkésóbb szeptember 12-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 kÜlföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítÓval, a személyazonosságátigazdÓ igazolványának típusát és számát, Vagy jeloló
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók'

lNDoKoLÁs
Lőczi Ferenc, FöIdeák, József AttiIa u.47. szám alatti lakos fÚggetlen, egyéni listás képvi-
selőjelöltként történő nyilvántartásba vétele iránti kérelmet nyújtott be Földeák község Helyi
Választási Bizottságához2019. szeptember 9-én. A kérelméhez csatolta azE2jelű, hiányta-
lanul kitöltött formanyomtatványt és a HVl által2019' augusztus 29-én, illetve szeptember 5-
én átadott - összesen - 12 db ajánlóívet.

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



Földeák községben a jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma a HVl vezetőjének a Ve.
307lE. s (1)-(3) bekezdésein alapuló dontése 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' 'l22.$-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 ellenőrzés eredményéről a HVl a Ve.
127.s (3) bekezdése alapján a HVB-t a2019. szeptember g-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 eredményéról 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.$-án, 125.s_127.s-ain, 132.$-
án, 307/G S (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.$-án, 221's (1) be_
kezdésén és 223.$-224.$-ain alapul'

Kmf.

Pappné Tóth lldikó sk.
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk.



KIVONAT

Földeák község Helyi Választási Bizottságának 20't9. szeptember 9. napján tartott Üléséről.

2412019.14X.9. ) HVB. hat.

Tárgy: Fötdeák községben az egyéni listás képviselőjelöltek szavazóIapon lévó sorrendjének
sorsolássaI történő megállapÍtása

HATÁRozAT

Földeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásrÓl szÓlÓ 2013. évi )fiXVl. törvény
160.s. (1) és (2) bekezdése alapján, sorsolást'követően, megállapította az egyéni listás jelöltek szava-
zÓlapon lévő sorrendjét az alábbiak szerint:

1' Béni Attila fÜggetlen képviselójelÖlt.
2. TÓth lmre független képviselrjelÖlt
3' Árendás József fÜggetlen képviselljelölt.
4' Herczegné Varga AnikÓ fÜggetlen képviselőjelolt.
5. LÓczi Ferenc fÜggetlen képvise|őjelölt.
6. Wéber János fÜggetlen képviselójelölt
7. Pál Ferenc fÜggetlen képviselójelölt.
8' SzabÓné' Faragó NÓra fÜggetlen képviselójelÖlt.
9. Paskuj Mátyás független képviselŐjelÖlt.
10. SzabÓné Bánfi Erika fÜggetlen képviselőjelölt.
11. Torma lstván fÜggetlen képviselŐjelolt
12. Horváth Éva független képviselojelolt'
't3. Dr. Varga Károly független képviselőjelölt

A jelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás tÖrvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jÓváhagyása elleni bírósági feltilvizsgálati kérelembe foglal-

hatÓ.
INDoKoLÁs

A választási eljárásról szÓló 2013' évi XXXV|. tv' 160.$. (1) és (2) bekezdése alapján a helyi választási

bizottság feladata kisorsolni a jelöltek sorrendjét a szavazőlapon. A 1912019. (Vll.29') lM rendelet 34.$

(1) bekezdésének értelmében a sorsolást 2019. szeptember 9-én, 16 Óra után kell elvégezni.
A Helyi Választási Bizottság a sorsolást mai Ülésén megtartotta és a rendelkezó részben foglaltak

szerint a jeloltek szavazÓlapon megjelenÓ sorrendjét megállapította.
Jelen határozat a Ve. 160. s (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról valÓ tájékoztatás a Ve. 239' $-ban
foglaltakon alapul.

Pappné TÓth lldikÓ sk.
HVB elnöke

Kmf.

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnökhelyettes



KIVONAT

Földeák kozség Helyi Választási Bizottságának 2019. szeptember 9' napján tartott üléséről.

241 201 9.(ax. 9. ) HVB. h at.

Tárgy: Földeák községben a polgármesterjelöttek szavazóIapon Iévő sorrendjének
sorsolássaI történő megáI lapítása

HATÁnoznr

Foldeák község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szólÓ 20'13. évi XXXVI.
törvény 160.s' (1) és (2) bekezdése alapján, sorsolást követően, megállapította az egyéni
listás jelöltekszavazólapon lévő sorrendjét az alábbiak szerint:

1 . Mezőfi J ános f i.l g getlen polg á rmesterje l ölt.

2. Y ar ga Zoltán f ü g g etl e n po l g á rm este rj e l ö lt.

3. Hajnal Gábor FlDESZ-KDNP közös polgármesterjelölt.

A jeloltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége
elleni jogorvoslat a szavazőlap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felÜlvizsgálati
kérelembe foglalható.

lNDoKoLÁs

A választási eljárásról szolő 2013. évi XXXV|. tv' 160.$. (1) és (2) bekezdése alapján a helyi

választási bizottság feladata kisorsolni a jeloltek sorrendjét a szavazólapon. A 1912019'
(Vll.29') lM rendelet 34.s (1) bekezdésének értelmében a sorsolást 2019. szeptember 9-én,

16 óra után kellelvégezni.
A Helyi Választási Bizottság a sorsolást mai ülésén megtartotta és a rendelkező részben
foglaltak szerint a jeloltek szavazőlapon megjelenő sorrendjét megállapította.
Jelen határozat a Ve' 160. $ (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
239. $-ban foglaltakon alapul.

Kmf.

Pappné Tóth lldikÓ sk.
HVB elnöke

Megyesi lstvánné sk.
HVB elnökhelyettes

Szabó Sándor sk.


