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Szeler,én_,- Község Hell,i Választási l]izottsága (|0\,ábbiakban: HVl31 A 2019, nátcius jl,
napj.ira kitiizőlt időközi polgárntestcr \,á]asdásla Kufiiin Imle
szám aiatti lakost FÜGoETLF]tl- poIgármesterjelölrként

nvi 1\,ril]ta]lásba !eszi

A. hatáTozat ellcn jogszabálysértésre hivatkozáSsa] a köZponti lér,jegyzékben szereplő
\,ái.lsziópolgiir. .jeltjli. jelij]ó szen ezet, .]ogi szerrrélyiség nélkUli szervezJ a .Iász-Nag!,k!Ln-
Szolltok \legyei Ierülcti Vá]asziási Bizottsághoz (5000.izolnrlk. Kossuth i, iLt 2.) cimzett. de
Szeler,éu}, Község Heh,i Választási Bizoltságálroz szenélyeseq ]e\,élben (5470, Sr"r"re.r.
Kossutl,t L, úl ,1.) telef.txoll: (56/329 001). clektronikLis rwert.n i.c-."ii .,,",
l1,,,:fr.,n,. il c\lcllr.t,irLl) |ellebbezósr nYrr th tbe, { l;l]et]h§Z<st ug) kcll ben\ újtani. hogv aZ
Iegkósóbb a.határozat meghozatalátói szárlítoll lrálon nupon b'"itit megerlezzen a Hell,]
Választási tsizottsághoz. A lénti határidó elmulasztása jogvciztó_ A fellebÜczés clblralrs.rra a
,|ász-Nag} liun-Szolnok N.legyei Iefilcti Választísi Bizot[ág j ogosuLt,

A 1'ellebbezésnek tarlalmaznia kell: a jogszabáll,sórtés lnegielö]ését, a jogszabály-sérrés
bizllryitékait. a 1'ellebbezés ben),íljtójmJl( ne\el, lJkllnlcl (sÁhel)et) cs ] ha a 1akcímtól
(szekhel\.tól) eltér - poslai érlesilési cimét. továbbá a kérelcn lre;viljlójának szenlél),i
azonositójltt. jelölő szervczet, \,aq\, ,nás sze.vcZet esctében a birósrigi n,viivántrrrtásba vételi
,zjl]1ill,, \ Gilcbbc7e§ tJrlaln3zh.ltju belly[ljlóiának telet'a\számát vagl:elettr.onikus leléicimét
l]lÉt\( ltcZbg§lIe\] rneLlbí7lltlJdn nc\ét éS telefaxs7átnát vagv elektonikrrs levé]cimét, A
l'ellcbbezésben ír.j rénJ,ek és bizonyitékok felhozhatók.
Á té]lebbezés illetéknentes,

Indokolás

Kuftál lmre szám alatli lakos 2019, 1ébruár 2l:!.in ben,vitjtolta a7
allJ1,1 [llúltótl E] l(lu pUL!!dllrrcslclIelö|l bejelentésére.,onatkozó formanyorrrtat\,á1)1 és kérte
tü!,Jeflen |o gallne\ttr Ieli]lI idJt3ini]k nyilvántanásba r,ételét a 20]9. lrrárcius 31, nap.jár.a
kitiiZött idijköZi polgármester vá]asZtásla.
A nvomtatviin},hLrz csato]t átadís,átvételi jc!) zukiiI}\ \, ,1|apIan ezze] cg\ idejuleg leadta a He1],i
Vá]aszriisi lrodában a 2019. febrLrár 9, napján átvctt 9 db kirottot e. lá'db t.esilunton 

"i



Az átadott ajánlóíveken szercplő ajánlásoknak a Válasz|ási e]iárásró] szóló 2013. évi XXXVL
t1,, (továbbiakban: Ve.) i25_ és 126, §-ában meghatározott tartalrrrúl e]lerlőrzését a Hel,yi
Választási 1roda ajelölt bejelentósét követő 3 napon belül. 2019, 1ébruár.20, napján elvégezte.
rneL,vek eredményéró] a Helyi Választási Bizottságot a tecl.nikai eLlcnórzés ereclnénvéró]
késziilt adatlappa1 tájékoztatta, Ennek alapján a Hvl 9 db ajár óiYet ellcnőrzötL Le. mclinek
alapján a 67 r,őgzített aján]ásból 66 volt clfogadható,
A Ve, 127,§ (2) bokezdése kimondja Hogyl ., Az ajan]ások tételes ellcnőfzését nem kell tovább
lo1ytatni, habizonyossá váljk. hog} aZ ér\,érl,vcs ajánlások s7áma eléri ajelöltséghez sZükséges
számot,''

A heivi öntormánl,zati képviseló és polgár.neste.ck l,áiasztásáró1 sZó]ó 2010. él,i I-. 1v, 9,§ (])
bekezdés a.) pontja alal.já1: .. Polgáínester jelij]t az. akit a10,000 vagy annál kevesebb ]akosú
telepiilés választó polgárainak legalább 3%-a jelöItnek ajánlott'', Szele\,ény köZségben a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVL tv, 307/E §-ában eljána a He]),i Válas7tái Iroda
vezetőjc 2019. január 24-én kelt I1/l66-2/20l9. számú határozatában a né\,,jeg"vzékben szereplő
választópolgfuok száma (818 fó) alapjrin közlemén,vében 25 ajál]ás meglété! tette közzé a
jelöltként történő n),ilvántartásba vételheZ.

Az ajánióiveken szereplő érr,én,ves. elleiőIzöt't ajár,ilások száma megl'elel a fentj jogszabályi
küszöbszánnak, la]amint a választási eljálásról szóló 2013. ér,i XXXVI, tv, 307/E -§-ában
meghatározottalnuk.
A Bizottság a hatalozatát a Ve. 132,§, alapján. az abban meghatározott határidóben hozu meg,
a Jogorvoslatról törlénő tájékoztatás a ve, 10§-án- 221. § (1) bekezdésében, 223, §-a11. 224, §
(1)-(4) bekezdésein és 307/P. § (2) bekezdés c,) pontján alapul
Az ilietéknentességről szóló újékoztatás az illetékekól szőló ]990, é\,i XCIII- tv. ],].§ (2)
bekezdés ]. polrúán alapr

Szelevény, 2019, február 22.
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