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Szele\én} Ka'Zség HeLyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) A 20]9. rrrárcius ]1,
napjára kiúZött időköZi polgármeslel választásra dL Cálos LásZ]ó

szánr alatti lakosi ,Fi]GGETLEN - polqármester ielóltként

1l]''ih,áltanásba ves7i,

A harírozat ellen jogszabálysénésle ]rivatkozássa] a kőZpoiti né\,ieg},Zékben Szerep]ó
\á]asZtópolgár.,]clölr. jelöló szervezet. jogi személ"viség nólkii]i szer\ezet, a Jász-Nagykui,
Szolrrok Nlegyci Ter,ületi választási Bizottsághoz (5000. Szolnok. Kossuth L. út 2,) címzett, de

Szelcr,én_,- Község He]_,-i választási Bizottságához szen]él,vcsen. levélben (5476, Szelevény"
Kossuth t,. út :1,) te]elaxon] (561329-001). elcktíonikus 1evélben (e,nrail cím:

:,_!]].\,:l! ]]l_!;.!!]]l,,1 llll) lellebbczést nyújtlrat be, A lellebbezést úgy kel1 benyújtani. hog,v az
legkésóbb i hal.uozat nrcghozataLátó] sziil,llitott három rrapon belü] megérkezzel] a Hel},i
Választásj Bizottságho7, A tinti h.láridij elmulasztása jogvesztő. A fellebbezés elbirá]áslla a

.lász-\agvkun-Szolnok Nleg!,ei Területj VáLasZtási Bizottság.jogosLlh,

l\ l'ej]ebbezésnek ta almaznia ke]l: a jogszabál,vsé(és megjelölését, a jogszabál,vsénés

biZon!,ítékait. a t'ellcbb,,-zés ben},újlójának ne\,ét. lakcílnét (székhel},él) és - lra a lakcím|ő1
(székhel),ló1) e]tér Iostai értesilési cilllét. rová]rbá a kérelem benyúrjtójínak szeméiyi
nZonosítóiát. icLölii szerYezet, \dg),n]ás szcrl,eZet eseiében a birósálli nyih,ántartáSba véte]j

s7álllát, A léllebbeZés 1a a]nlazhat_]a bcn) ilit(' ának telelaxszánát vag1, elektronikus levélcír,t,tét

illctvc kézbcsítés'i nregbizottjálak ne\,ét éS telel'axszámát vag,u-' elektloiiklLs levélcimél, A
feliebbezésbcn ú] tónl,ck és bizon!,ilékok felbozhatók.
A lellebbezés illetékmentes.

dr. ciílos l-ászló

Indokolás

Szám alatii l.üos 2019. lebruár 25-én bcnyújlotta
aZ általa kitöltött L2 jelü polgármesterjelőlt bejolcntésére vonalkozó formanyomtatványt, és

kérte a po]gá Iesteljelölt adatajnak n},ilvántafiásba véte]ét a2019, nrarcius 3l. Dapjala kitúzött
idókiiZi polgármeste1, vá] as7tásra-



A nYonltatván)üoz csatolt átadáS-át\,ételijegyzőkönyv álapj án ezze1 eg),idciiíleg leadta a Hel_Yi
Választási Irodában a 2019, február 13. rupján átvett 7 db kitöltött és 3 clb iires alanióir et,
AZ átadott ajál óíveken szereplő ajánlásoknak a Választási eljárásról szóló 2013, évi XxxVI.
tv, (továbbiakban: ve,) l25. és 126. §-ában meghaúrozott tanalmú el]enőrzését a He]yi
Vá]asztási Irocla aje]ölt beje]entését követő 3 napon belü1. 2019. 1ébruár 25, napján eh,égezte.
nrelyek credmén,véről a Helyi Választási Bizollságot a technikai ellenórzés ercdménléról
készüh adatlappal tájékoztatja, Ennek alapján a LtVl 7 clb aiánlóívet ellenőrzötl le_ me]\,nek
li:ro'alt az 52 rd!,,ile l x:anla.bol ,]0 \ oll ellotxJllalo
A Ve, i27.§ (2) bekezdése kimondja, hogy: ,. Az ajánlások tétcles elienőrzését nem ke11 tor,ább
folytatni. 1ra bizonyossá r,áiik, hogy az érvényes a.jániások száma eléri ajelöltséghez szükséges
s7ámot,''

A ]leli,i önl(ormán!,zati képi,iseló és polgármestelek választásifuó1 sZó]ó 2010, évi L. tv, 9,§ (j)
bekezdós a.) pontja alapján: ,. Po lgármester i clölt aZ, akit a10,000 \,agy annál kevescbb 1akosú
tclepülés vá]asztó polgárairmk legalább 3%-a jelöltnek ajfulon'.. Szele\,ény kiizségben a
r,álasztási eljárásról szóló 2013, évi )axxv] tr j07 E §-iben eljaLre a }Ic\l Választái Ir.ocla
vezetój e 2019, j anuár 2,1_én kelt IIi 166-2i2019, számíl hatfuozatábM a né\,icgyzékben szelep]ő
választópolgárok száma (818 ló) alapján közlcményében 25 aianlás megláét tette kö7zé a
jelöltként történő nvih,ántartásba \,éte1l]ez,

Az ajánlóiveken szercplő éI\,óllyes, ellenőrzött ajállások száma nregfelcl a lenü ,jogszabá]) i
küszöbszárlnak, valamint a választási eliáIásló1 szóló 2013. é\,i xxxvT. tv, 307/E -§-ában
meglrat.toZottaknak.
A Bizottság a hatá.ozatát a Ve. 132,§, alapján, az abban nlcghatároZott határidőbcn hozta lncg,

^jogorvoslatlól 
történő tájékoztatás a Ve, 10§-án, 221. § (1) bekezdésében, 223. §-án. 221.1

(1)-(4) bekezdésein és 307/P, § (2) bekezdés c,) pontján alapul,
Az illercknentességról szóló tájékoztatás az illctékekről szóló ]990. évi XClll, tt,,33,§ (2)
bckezdés 1, pontján alapul

szelevén)," 2019, február 25,

HVB e


