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llVl] Határoz

t

Szele\,é1l\, Kajzség llelyi Választtisi tsizottsáca (továbbiakbai:

HVB) A 2019, náIcius 3],
iapjára kitílzötl idiikö7i polgálriester Vá]asztásla Kerekesné dr, Ho]ló Helg.r
sziin aletti lakosl -jelö]ó szenezete: FIDISZ Magyar Polgá,i Szövetség,

!pl garrnlestcí i elöltként

n,vilvántatlásba veSZi,

.q. haliilozat ellcn j,lgszabállsértéSre hivatkozással a központi névjeg,vzékben szereplő
\ iilasziópo lgár. jelölt..jclölő
szelveZet. jogi személyisóg nélkiili szer\,eze|. a Jiisz-NagykunSzolrrok Nlcgl,ei Telii]eti vá]as7tási Bizollsághoz (5000, Szolnok, Kossutlr L. ilt 2.) cinrzett, de
Szelerén}. Kiizség Hel\i válas7tási Bizottságához szenélyesen. lcvólben (5,+76. sZelevéll_Y,
Kossuth L. ítt .1,) leletixon: (56r329-001), elektronikuS lcr,ólben (c-maj] cilltl
11.|.\.l1., i,l t\!!]1,1l.t,|lLl) l'ellebbezést tl!,il]tbat bc, A fellebbezéS1 úgv kell benvújtani. hogy az
lcgkésóbb a hatálozat meghozataláló] számított háron napon beiii1 megér,kezzerr a Helyi
Választási Bizotlsághoz, A fenli határidii elmu]asztása.jog\,esztő, A l'ellebbezés elbilá]ására a
.lász,Nael k un,Szolr' ok \4egyei Te jleti \,'álaSZtáSi Bizottságiogosull,

.\

lillebbczésnek taftalmeznia kell: a jogszalrál}séllés mcgielölését. a jogszabál}sé és
bizony,itékait. ir 1é]]ebbczós bcn),iljtójának nevét. lakcimét (székhel,vét)és ha a lakcímlól
(székhe]ytó]) eltér postai értcsítés]cínét,to\,ábbá a kérelen bcrryújtójának szené11,,i
azonositoját, jelölő szcrvezet, vagy más szervezet esctében a bílósági nyilvántaftásba vétcli
sZitmát.

\ fellebbeZés taftalmaz]]alja benyíútóiának

te]efaxsZámát vag), elektronikus le\,élcimét

i]]etvc kézbesitési rncgbízottjának nevét és telelaxszámát vag}, elektrorrikrrs le\,élcilnét, A
l'eLlebbczésben új ténl,ck ós trizon)ilékok f'e]hozhatók,
té]]ebbeZés il]eiéknlcntcs,
^

Indokolás
Kerekesilé dr. ilo1ló He]ga

E2 jelii

szám a]atti lakos 20l9. íibruár 25-én

benyújtotta aZ általa kiiö]tött
polgárnreste|ielölt bejclentéséIe voiatkozó
fofulanvorntatvá1}l. nlcll,ben a |IDESZ Nlig}ar Polgáli szövetség a.jelöltet állitó jelöLó

szervezet jelöltjeként éS kérte a polgármester jelölt adalainak n!,ih,ántaftásba vételéta 2019.
m.írcius 31, napjára kitúZött idiiközi polgámester \,álasztásra.
A nyo1]ltat\,ányhoz csatolt átadás-átvétcli i egyzőkönyv alapj án ezzcl egyideiúlcg leac]ia a Hclyi
Választási Irodában a 20l9- lebfljár 1 1 , napjárr és 1ébruár 15. napjlrn a I IDESZ Magyar PoLgári
SZövetség nevében átYett 38 clb kitöltő|t és 12 db üres aián]óívet.
Az átadon ajánlóívekcn szeleplő ajánlásokrrzrk a Választási eljárásról szóló 20 13, é\,i XXXVI.

tv. (továbbiakban: Ve,) 125, és 126. §-ában meghatározott tafialnú e]Lenórzését a Helyi
választási 1loda ajelölt bejelentését követő 3 napon be]iil. 2019. fcbrrrár 25. napján clvégezte,
mclyek eredményéről a FTclyi Választási Bizottságot a technikai ellcniirzés ereclnrényótól
készült adatlappal tájékoztatja, Ennek alapján a llvl 10 db aiánlóí\,et ellenórzött 1e. mell,nek
a]apián a 80 rögzitett ajánlásból 78 \,olt elfogadható.
A Ve. 127,.S (2) bekezdóse kimonclja. hogvl ., Az ajánlások tételes cllenőrzését lrenr kcll tol,ább
iol}.tatni, ha bizonvossá váLik, hogl, az én,én,ves ajiinlások szána eléri aiclijltséghez sziiksóges
szá1110l."

önkormállzaii képviselő

és polgá.mestelek \,á]asztásáról szóló 2010, évi L, tr,, 9,.s (3)
bekezdés a,) pontja aiapján:.. Polgá.mester i c]ölt az. akit al0,000 r,ag,v annál ker,esebb lakosú
telepiilós viilasztó polgárainak lcgalább 3%-a jc]öltnek aján]ott'.. Szele\,én), köZségben a
választási el.járásról szóló 2013, évi XXXVI. tv. 3071E §-ában eljárva a He]vi Választái iloclir
vezetője 20]9, janüír 24_én kelt II1l66,2/2019, számú hatá1.ozatában a nér,jcgyzékben szerepló
választópolgárok száma (818 ló) alapján közleménl,ében 25 a.jánlás meglétót tctte közzé á
jelöltként töriéuő nyilvántaftásba vételhez,
.4. hel1,,i

Az ajánlóiveken szetcplő érvényes, cllenőrzótt ajánlások szána nrcgfele1 a iénti jogszabályi
kiiszöbszánrnak. va]amint a választási eljíráslól szóló 2013, évi XXXVI. tv, j07,'E § ában
nl. pl:,.,]o/UllaI r!,,
A Bizottság

a határozatát a \re. 132,§. alapiár,r, az abban meghatfuozo|t határidőbcn l]ozta meg-

A.jogorvoslatról tólténő táiékoztatás ave, l0§_án,221. § (1) bckezdésében.223. §-fu,224..s
(1l(,l) bekezclésein és 3071P, § (2) bekezdés c,) pontján alapul,
AZ illetékmentességrő1 szóló tájékoztatás az i]]etókekől szóIó 1990. ér,i XCTIL tv, 33,§ (2)
bekezdés 1, pontjál alapu1

Szelevény, 20 1 9. február 25.

