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5/2019. (I1.25.) HvB Határozat

Szele\,ót]),Község H.1),i VálasdáSi Bizottsága (to\,ábbiakban: Il\rB) A 2019. márcirjs 3l,
napjára kitiizött időktj7i po]gánnester választásla Sálilr Sándor
szám alatti ]akost -FÜGGETLEN - ]rolgáImester iclöltként

nvilr,íntatásba veszi,

,.\ határoZa1 ellen jogszabalysérlésle hivatkozással a központj név.jegyzékben szereplő
\álaszlópolgá,..jelö]t. je]ölő szervezet. jogi szenrélyiség né]küli szervezei, a Jász-Nagykun-
Szolrrok Megyei Terűlcti Választási Bizotisághoz (5000, Szolnok. Kossrüh L, út 2,) cim;ett. de
Szcler,érr1, Kózsóg Hell,i Választási Bizottságához s7cttré]\esen. levélben (5476. Szelevény.
Kossulh L, úi ,1.) teleíáxoi: (5ó1]29-001). elektronikus levélben (e-nail círn:
.4q]qlrry_q_91Lq49$lL) fellebbezésl nj,újthat be, A 1'ellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
1egkésőbb a határozat meghozataláló] szánitott háron napon biltil megérdezzen a Helyi
Vá]asztási Bizottsághoz, A f'enti határ.ic]ij elnulasztása jogvesztó. A fellebbezés elbirá]ásá1.a a
JásZ-Nagykun-SZolnok Megyei Teni]eli Vá]asztísi BiZottSág jogosult.

A 1'ellcbbezésnek ta(almaznia kel1: a jogszabáll,sé és ]negielijlósót, r jogszabályséfiés
bizon).itékait. a lel]ebbezés benyújtójfuak nevét. lakcímét (székhel_vét) és ha a lakcimtól
(székhelytól) eltér poslai értesitési címét. to\,ábbá a kérelenr ben},íljtójának személyi
azonositóiát. jelöló szerYeze!. vagv más SZel\:ezet esetében a birósási nyilvántartásba vóteli
számrit, A léllebbezés la almazl]atja ben_vilitójának telefaxszámát vacy elektronikus ]evélcímét
iLletve kéZbesítési tnegbizottj.irlak nevet e§ te]etaxszimir rasv cútronikus levéloímét. A
lel1.1.Iczcsocn új Iír)<k e. hizc r. r.k,,, lclhozllrt.,k,
A f'el]ebbezés illetékme1ltes.

Indokolás

Siil'liI Sándor szám alatti ]akos 2019. fcbruál 25_én ben_Yírjtotta
aZ áltaia kilöLtölt E2 jelii po 1gárniestet ieiö lt bcjelentésére vonatkozó tbrnranyotltatványt. é§
kénc a polgánrrestet jelölt adatailuk nl,ilr,ántartásba vétclét a 20l 9. nrá.cius 3 l , napjára kilűzött
idijközi pol8ánnester \ álasZtásla,



A nyontatványhoz csatolt átadás-át\,ételijegyzókönyv alapján ezzel eg),idejiileg ]eadta a Helvi
Válasáási Irodában a 2019_ február 12, napján átvett 5 tlb ki|öltött és 20 db úre; ajánlóívet,
Az átadott ajánlóíveken szereplő ajánlásoknak a Választási eljfuás.ól szóló 2013, óvi XXXVI.
tv, (továbbiakban: Ve,) 125. és i2ó. §-ában meghatározott ta]talnú ellenőrzését a Helyi
Választási Iroda ajelö]t be.jelentését köl,elő 3 napon beliil. 2019, íébruár 25, napján eIvégezte.
mel,l,ck eredménvélől a Hclyi Választási Bizottságot a lechnikai ellenórzós cle<lmériyéról
készü]t adatlappal tájékoztatia. Emek alapjál a HVI 5 db ajánl(iíl,et ellenőrziitt Ie. nre\rrek
aiapján a 38 lögzített ajánlásbó] 37 volt elfogadható,
A Ve, 127,§ (2) bekezdóse kimondja. hogy: ., Az ajániások tétcles ellenőrzésót nerrr ke]] to\,ább
fol}.tatni, ha bizo1l},,ossá válik. hogy az ér-vényes ajánlások száma eléri ajelőltséghez sziikséges
Szá]1ol."

A hel1,,i önkormányzati képviseLó és polgáIrrresterek r,á]asztásaról szóló 2010. évi L, tr,, 9.§ (3)
bekezdés a.) pontia alapjá1: ,. Polgfu.mester jelölt az. akit a10,000 vagy anná1 kelesebb lakosú
település vlilasztó polgárainak lcgalább 3%-a .jeiöltnek ajánlott''. Szclevén}, köZsógben a
választási eljárásró] szóló 2013, évi X)CXVI. tv. 307/E §,ában eljárva a Hel,l,i Választái lrorla
vezetője 2019, j anuár 24-én kelt II/166-2/20i 9, számú határozatában a rrér.jegyzékben szereplő
Vá]asztópolgárok száma (818 fő) alap|án köZleményében 25 ajánlás meglétét tette közzé a
jelöltként töfi énő n_l ilvántaltásba véte]hez,

Az ajrinlóívekcn szeleplő órvényes, ellenőr.zótt ajánlások száma megfelel a 1énti jogszabá]yi
küszöbszálnak, valamint a választási eljárásló1 sZó]ó 2013. évi XXXVI, t\,, 307iE §-ában
meghátároZottaknak,
A Bizottság a határozatát a ve, 132. §. alapj árr. az abban meghatározott határidőben hozta mcg,
Aiogorvoslatról töfiénő tájékoztatás a ve. l0§-án.221, § (l) bekezdésében,22]. §-án.224, §
(1)-(4) bekezdésein és 307/P. § (2) bekczdés c.) pontján aiapu].
AZ i]]etélonentcsséglől szóló tájékoztatás az ilietékekróL s7,óló 1990- évi XCIIT, tv.33,§ (2)
bekezdés 1. pontján alapul

Szelevény. 2019, február 25.
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