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Tárgy: Szentes György egyéni listás jelöltként
történő nyilvántartásba vétele.
14/2019. (IX. 06.) sz. HVB határozat
Határozat
A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
Szentes György, 8986 Szilvágy, Béke utca 67. szám alatti lakost független egyéni listás jelöltként, Szilvágy
településen nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz
címzett, a Szilvágyi Helyi Választási Bizottságnál (8986 Szilvágy, Béke u. 20/A., e-mail: korjegyzo@zalaszam.hu)
személyesen, levélben vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 09. 16,00 óra) a Helyi Választási
Bizottsághoz megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
1. a kérelemnek a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai
értesítési címét,
3. 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 fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
2019. szeptember 06-án Szentes György, 8986 Szilvágy, Béke utca 67. sz. alatti lakos, független egyéni
listás jelölt benyújtotta az E2 jelű, egyéni listás jelölt bejelentésére vonatkozó formanyomtatványát, és kérte
egyéni listás jelöltként adatainak nyilvántartásba vételét.
A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a 2019. szeptember 02-án átvett 1 db ajánlóívet.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § alapján megállapításra került Szilvágy községben
az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma.
Az ajánlóíven szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi hivatkozás alapján a
hirdetményben közétett választókerületi küszöbszámnak, ezért a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A bizottság a határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 44. § (1)
bekezdése, 46. §-a, 124-127. §-a, 132. §-a, 307/G. § (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a alapján hozta meg.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésén, 224. §
(1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Zalabaksa, 2019. szeptember 06.
Horváth Beáta
elnök
Kapják:
1) Szentes György, 8986 Szilvágy, Béke utca 67.
2) Irattár

