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Tár,gy:

Kiss 1'ibor PolgáImester jelölt

nyi h,ántartásba vétele

6/20l9. (l1.25.) ltVB Hitározat
Szcle\,én), Kijzség He]),i válaszlási tsizottsága (to\,ábbiakban:
]ripjáIa kitil7aj11 időktizi polgánlleslel \ á]aszlásla KiSS I iLroí
alani lakost _t[,]GGLTLEN polgfu.meStel ielöllként

HvB) A 2019, málcills ]],
SZJm

n}il\,ántanásba vesZi.
séIl ésle hivatkozássai a köZpL]nti rrér,jegl,zékben szerepLó
s7ervezel. jogi személyiség nélkiili s7cnczet. a Jász-Nagykuns70lDok N.lcg),ei 'l'erületi \rá]asztási Bizorlsághoz (5000, Szolnok. Kossuth L. út 2-) címzett, de
SzeLevény Közsóg lte]),i vá]as7tási t]izottságáhoZ személyesen. 1evélben (5476. Szeler,élry,
l(ossLlü i.. ilt 4,) telefaxon| (56/329-001). eLektronikus levólben (e-nai1 cittll
.,l,!1.1,!:l]\ ]]!\!]rj(t.ll!]) 1éLlebbczóst n)iLjthal lre. A lellebbezést úgY kell ben,vúiteni. hogy aZ
lcgkéSóbb a határoza1 neghozatalától szánitott hárorrr rtpon beltil rnegérkezzen a Hel,1i
Yálasztási BiZottsiighoZ,
lénti határidó .Lmulasztása jogYesztó, A l'ellebbezés elbiIá]ásá,a a
^
.Iiisz-Nag},kulr-Szolllok \,1egt,ei
Terii]eti Választási l]izottságjogosult,

hatálozal eller] jogszabá])

^
\ílrsztopolgár..jelajlt..iclij]ii

,\

tellcbbezésnek tanalmaznia kell: a jogszabáll,sénés mcgielöléséi, a jogszabálysértés
bizonvítókait, a l'el]ebbczés ben!,íütójának ne\éi, lakcimét (székhe1),ét) és - ha a lakcíntő1
(székhc]Ytól) e]tér postai értesitésicinét. to\,ábbá a kéreleln ben,vújtójának szenél)i
azonositóját..]elölő szenlezct. \,agv r],]ás szen,eZel esetében a birósági nyilvántaításba vóteli
sZámál. ,\ fe]]ebbezéS tartalnazhalja benvújtóiának tcLefaxsz1mál vag_v- elektronikLrs ler,élcinrét
illetve kéZbesílési,nlcgbizottjának ne\,ét és telefaxs7ámát vag}, e]ektronikus ]evéloimét,.4.
1éllebbczésbenirj ténl,ck és bizon],ítékokl'elhozhatók,
.4. 1il lebbezés illetéknentes,

lndokol.ís
KisS Tibol
szám alatti lakos 2019, t'ebiuár 25-én beny,irjlotta az
áliala kitöllijtt E2 jclii polgárnestericlölt be,jelentésél.e vonaüozó lbrmanyomtatványt, és kéite
a polgánlester jclölt adatainak nyih,fultaltásba \,ételéta 2019. nrárcius 3]. nápjára kitűZijtt
idókilzi poluárnlester l,.ilasztásra,

A nyonlatviinyhoz csato]t átadás-át\,éte]i.ieg,vzőkön]iv a]apján ezze1 egyidciiileg leadta a IIcl,vi
Választási lr-odában a 20]9. február 09, napján áh,ett 7 db kitöltijtt és s'ab iir.es-alanloil,eL,
AZ átadott a.jánlóí\,cken szcreplő ajárlásol<nak a Választási cljiirásról sz(iló 20l ]_ évi XxXVI.
tv. (továbbiakban: Ve,) l25, és 116 §-ában neghatározott tátlalnú ellenórzését a Flel},i
Választási Troda ajelöh beje]enlését kö\,ető 3 napon belül, 20i 9. 1'ebrurir 25. napján elr,égezte.
me]yek eredményéró] a Helyi választási Bizottságot a technikai ellcnőzés credmén\,éről
készü]t adatlappal tájékoztatja- Errnek alapján a FIVI 7 db ajánlói\.et e]lenijlzöft le- nrelrnck

alapján aZ 56 rögzített a|ánlásbó] 47 i,olt elfogailhato,
A Ve. 127,§ (2) bckezdése kimondja. hogy: ., AZ ajánLísok tóteles eIlctőüését nem kell tovább
1b],vtatni. ha bizonyossá válik, hogy az ér.vénl,es ajánlások száltta eléri ajelóltséghez
szüksóges
sZámot."

A hel},i.ij[kormán),zati képviselő és po]gánnesterek választásál.ó] szóló 20 ]0. évi L, t\,. !). (j)
§
bekezdés a.) pontja alapián| ., Poigannesterjelö1l aZ. ekil a10.000 vagy annál kevesebb lakosú
település vá]asztó polgárainak ]egalább 3%-a jelijltnek ajánlott'., §zeler,ény községben a
váIasztási eliárásró] szói(' 2013, évi XXXV1. t1,. 307iE §-ában eliána a Helr,i Vá]asztái
lrocla
vezctóje 20 i9, január 24-én kelL II/166-2 2i'tl 9, szamLr hatcr, ,zetaúun a nérjeil zókben
szelcpltl
vá]asztópo]gárok szárrra (818 lő) alap.ján ktjzleméD}ében 25 ajirrrlás negúéttctte köZZó
a

je]öltként törtónó

nyilváltartásba \,ételhez.

AZ aiánlóivekcn szereplő érvényes.ellenórzötl ajánlások száma nregfelel a fcnti jogszabá1l,i
küSzöbsz.ínnak, valafiiDt a választási eljárásló1 szóló 20]3. é\,i xixvi, tv. 307r'E §-ában
rlephatJ-ozott,lkna(,
A Bizottság a haúrozatát a ve. 132,§. alapján, az abban neghatározoit hatálidóben hozta meg,
A_jogonoslatróltö énó tájékoztatáS aVe. 10§-án.221,§(l)bekezdésében.223,§-án,224.§
,')ra, be\ezJé.eir e. t0- P, ),2l l.ekezde.c,l porltia_ a]aprrl,
AZ illetékmentességr.ől szóló tájékoztatas az i]letekekrol szo]o 1990, e\i XCIII_ t\,. 33,§ (])
bekezdés 1. pontján alapul
Szeler,ény, 201 9. febluár 25,

