Szelevény Község Helyi Választási Bizottságának
14 l20l9. (IX.06.) számú határozata

Takács zoltán

nyilvántartásba vételéről

SzelevénY KÖzség Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakbarr:
HVB)

- 2llg.szeptember 06.
naPjan tartott Ülésén- a helyi önkormanyzati képviselők
és polgármesterek 2019. évi
válasúására Takács Zoltán, fi.iggetlen helyi önko rmányzati
képviselőjelölt nyilvantartásba
vétele tárgyában meghozta az alábbi

HATÁnOZATOT
Szelevény Község Helyi Választási Bizottsága a 2019.
október 13. napjára kitűzött helyi
önkormanyzati képviselők és polgármesterek válasáásán
Szelevény község önkormányzati
képviselőjelöltjeként Takács Zoltán,
független önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba
veszi.
Ezen haÍátozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre
hivatkozás sal, a JászNagYkun-Szolnok MegYei Területi Válasáási Bizottságh oz
Afellebbezést Szelevény Község
HelYi Válasáási Bizottságnál lehet előterjesáeni személyesen, levélben (5476
Szelevény,
Kossuth L, út 4.), telefaxon a 56l329-00t telefax számon, elektronikus
levélben a
szelevenY@externet.hu e-mail címre. A fellebbezést úgy
kell benyújtani, hogy az a
megtámadotÍ határozat meghozatalátőI számított harmadik
napon, azaz legkésőbb 2019.
szeptember 09. napján 16 őráigmegérkezzen, A hataridő jogvesáő.

A

fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését,
a jogszabálysértés
bizonyitékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának
nevét, lakcímét (székhelyét)
és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési
címét,a fellebbezés benyújtójának
személYi azonosítóját, illetve ha külfoldön élő, magyarofszági
lakcímmel rendelke ző nem
rendelkező válasáóPolgár nem rendelkezik személyi azonosítóv
al, amagyar állampolgárságát
Ígazolő okiratanak tíPusát és számát, vagy

nyi lvántartásba-vételi számát.

a

jelölő

szervezet vagy szervezetesetében a bírósági

A

fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.A
fellebbezésben új Jények és bizonyítékok is felhozhatók. A
fellebbezés illetékmentes.

INDoKorÁs
Takács Zoltán,
benyújtott kérelmébenkérte a 2019. évi helyi önkormányzati

válasáásán szelevény község fiiggetlen önkormanyzati
nyilvantartásba vételét.

2019. szeptember 04, napján
képviselők és polgrármesterek

képviselőjelöltjeként történő

A HVB

megállapította, hogy Takács Zoltán ft.iggetlen önkormányzati képviselŐjelÖlt
megfelel.
nyilvántartásba vétel iranti kérelme a jogszabályokban télmasztottkÖvetelménYeknek

A bejelentéskor átvett 2 darab ajanlóívből 2 darab átadásrakerült. A Helyi Válasáási Iroda
helYi
megállapította, hogy a jelöltséghez szi,ikséges érvényesajanlások száma eléri a tÖrvénY
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásuőI szÓlÓ 2010. évi L.
(továbbiakban: övjt.) 9. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője által 2019.
eljárásról
augusztus 8-an kelt váIasztásíhirdetményben meghatározott- kilencet. AváIasúási
szólő20l3.évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) I27. § (2) bekezdése alapjan azqánlások
ajanlások
tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
számaeléri a jelöléshez szükséges számot.

Takács Zoltán fi.iggetlen önkormányzati képviselőjelölt az ajánlóívek

benYÚjtásával

egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez sztikséges E2 jelű nyomtatványt is benYÚjtotta.

fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Takács Zo\tán fiiggetlen ÖnkormánYzati
képviselőjelöltet a 2OIg. évi helyi önkormányzati képviselŐk és polgármesterek választásán
veszi.
Szelevény községben fiiggetlen önkormányzati képviselőjelöltként nyilvantartásba

A

Ahatéxozatazövjt.9.§ (1) bekezdésén,a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésén,44.§ (1) bekezdésén,
jogorvoslatról szÓlÓ
46.§_án, 124-127. §-ain, 132. §-an, 307lG. § (1)-(2) bekezdésén, a
c)
tqékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén,22I. §_án,223_225 §_ain, 307lP. § (2) bekezdés
pontján és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontjan alaPul.

Szelevény, 2019. szeptember 06.
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