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2/2019. (II.09.) HVB Határozat

Szelevélry Község Hel_vi választási Bizottsága (továbbiakban: llVB) a választási eljárásról
szóló 2013, évi XXXVI. tijNény (továbbiakban: ve,) 302. §, (2) bekezdése és 1l. § (l)
bekeZdésében biZrosiiott jogkörében eljárva

a FIDtrsZ - Magylr Polgári §zövetséget, rnint ielölő szen,ezetet a §zelevény községben
2019. mírcius 3l-re kitűzött időközi polgrírmester választáson nyilvántartásba veszi.

Egyben ehende]i ahatározat közzétételét a Tiszasasi Közös Önkormán,vzati llivatal Szelevén)i
Kilendeltségének hildetótábláján valanint a7 önkolmán,vzat internetes honlapján
(rr rrrr :zcL,:rcll1,1q)
A hell,i Választási Bizottslrg ellendeli jelen határozat Monnali megkiildését elektlonikusan a

).]emzeti VálaSZtási íro.1á valanint a JáSZ-Nagykun-Szolnok Mcg),ei Területi választási lroda
vezetóilészére.

A határozat ellen .jogszabál_Y,sé ésl,e hivatL(ozással a központi néljegyzékben szelepló
\,álasztópolgál. jelölt. jelö]ii Szen,ezet,.jogi személyiSég nó]killi szervezet, a Jász-Nagykun,
SZoLnok \4egyei Tertlleti Választási Bizotisághoz (5000. Szolnok. KoSsiüh t,, út 2.) címzett, de

Szelevéúy Község llclyi Választási Bizottságához személyeserr, 1er,élben (5476. Szelevény,
Kossuth l.. út ,1,) teleláxon: (56/329,00l), elektronikus levélben (e-n'ai1 cím:

V9|q}!]!!!a!}1!!]]!L!q) 1éllebbezést nyújthat be, A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az
lcgkósőbb a határozat meghozatalától számított háron napon belü1, de legkésőbb 2019, február
t2-én 16 óráig megélkezzen a Hel,1i Választási Bizottsághoz, A fenti határidó elnulasztása
jogvesztő. A 1'ellebbezés elbírálására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Teriileti Válasziási
Bjzottság jogosult,
A iél]ebbezésnek lartalnaznia kcll| a jogszabál,vsófiós megjelölését, a .jogszabályséfiés
bizon)ítékait. a fellebbezés ben,vúitójának nevét, lakcímét (széklrelyét) és - ha a lalicímtól
(székhell,tól) ehér - postai éItesitési cimét, továbbá a kérelem ben}ujtójának személyi
azonositóját, jelölő szenlezet, vagy ll]]ás Szelvezet esetébcn a birósági nyilvántartásba vétoli

sZáIát. A fellebbezés t.ütalnazbatj a ben),új tój ának telefaxszámát Yagy elektronikus levélcímét
illetve kézbesitési nlegbíZottjfulak evót és te]efaxszánát vagy elektronikus lelélcínét, A
lcllcbbczósben új tények és bizonyitékok lé]hozhatók,
A 1'ellebbezés illetékmentes.



lndokolás

Pánczél Ferenc Szelevény Község polgármeStcrénck halála n]iatt negüresedett polgármesterj
1nandátum miatt SZele\,ény község llel_Yi \rálasztási Bizottsága a 2019,,janua] 21-énjogelőie
eneikedelL 1/2019,(L18,) HVB számú Határo7atával 2019. március 31. napjara rúZte ki aZ
időközi polgámester választást Sze]evény községben,

A FIDESZ Magyal Polgári Szövetség 2019. lebru.u 09-én személyesen érkezell P3 Jelil
nyontat\,án),on kéfie nyilvántartásba \,ételét a szelevén!, köZségben 2019, március 31-éIe
kitűzött időközi polgamcstcl válaSZtáSon,

A VálasztáSi eljáráslól szóló 20l3, évi xxxvl tv. 307,D, § (1) bekezdése éftelmében itlóközi
választáson ajelölt n!,ilvántartásba vételére illelékes választási bizottság veSZi nyi]vántallásba
a je]öló szer-vezetet, A ve. 307/G § (2) bekezdése a]apján a Hel},i \rálasztási Bizottság aZ

illetékes választási bizottság,

A Vc,132. §-a kimondja, hogy: ,,.4.z illetékes vá]asztási bizottság ninden. a tijnén,ves
íéltételeknek meglilelő jelö]ő szervezetet. jelöltet. illetve listát - legkésóbb a bejelentését
követő neg,vedik lapon - nyilvántaltásba vesZ.

A Ve. 119, § (2) Ajelölő szervezelet a képviseletére j o go s u]t személy j e]entheti be, a Ve, 133,

§ (1) bekezdése alap.ján a Helyi Választás Iroda a beje]entett szervezet létezését és adatainak
hitelességét a civil szelvezetek birósági nyilvántaitásában. a bej e]entett jelólt adatait a kőZponti
névjeeyzékben ellenórzi, mel_vre 2019. február 09-érT került sor,.

Fentiekre tckintettel Szelevén!, KöZség Helyi Választási Bizottsága megállapitotta. hogy a
FIDESZ Magyar Polgári SZöVetség nyilvantafiásba véleli kérelne a törvényes leltélelekrrek
megfelel, ezért a rendelkezó részben tbglaltak szerint határozott.

A Hel),i választási Bizottság a ve, 19,§ (2) bekezdésében 1bgla]taknak fuegl'elelóen a
határozatát személyes adatok kivéte]ér,el - nyilr,ánosságra hozza. A HvB a nyilr,árrosságra
l]ozatal keretében íende]te el a hatálozat hirdetiitábláján történó ki]iigge§Ztést és a telepü]és
lronlapján történő köZzélételét,

A lratáIozat a Ve, lnár ferrtiekbcn hivatkozott lendelkezésein, a iogon,oslatról tölténő
tájékoztatást a Ve. 10. §-áü, 221,§ (1) bekezdésébei, 223. §-án 22,1. § (1)-(,1) bekezdésein és
307/P.§ (2) bekezdés c,) pontján alapu1,

AZ illetékmentességról szóló tájékoztatáS az illetékekól szóló 1990. évi xC L törvény 33, §
(2) bekezdés 1, pontjan alapul.

Szeler,én1,, 201 9, februar 09.


