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A Heresznye Helyi VáIasztási Bizottság 7 /2017. ( WII.I4.) határozata

Szép Erzsébet a Magyar Munkáspárt jelöltje, polgármester-jelöltként való
nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság aválaszíási eljárásról sző|ő 20l3.évi XXXVI. törvény
( továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghatározott hatáskörben eljárvameghozta az alábbi

határozatot:

A Heresznye Helyi Választási Bizottság a2017. szeptember 17. napjánakitűzött időközi helyi
önkormányzati polgéttrrtester választásra Szép Erzsébet a Magyar Munkáspárt jelöltjét,
polgármester-j elöltként nyilvántartásba veszi.

Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megválasztása esetén társadalmi
megbízatásban kívánj a ellátni.

A választási bizottság határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgár, jelölt. jelölő szervezet. továbbá azigyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szewezeí a Helyi Választási Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u. 1., email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82l59I-040), de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvar. Fő u. 10.) címzeít
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatátrozatmeghozatalátől számitott 3. napon -
vagyis 2017. augusztus 17, napján, du. 16.00 őráig - megérkezzen. A fenti határidő jogvesztő
hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes, A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját, benyújtójának nevét. lakcímét (székhelyét) és -

ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatla benyújtójanak telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát.vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLAS

A Heresznye Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a váIasztási eljárásról szóló
2013,évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.
8.§ (l) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (l) bekezdésben foglaltakra. Heresznye településen
időközi helyi önkormányzati polgármester választásttűzöttki2}I7.szeptember 17 napjfua.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásaról szőlő 20l0.évi L.tv. (a
továbbiakban Övjt.; 12. § (1) bekezdése szerint a polgrirmestert és a főpolgármestert a
te l epül é sék vál asztóp o l gátr ai kőzv etl enül v á|asztj ák.

Szóp l:rzsébet a \{agvar \,{LrrTliáspilrt je liiidc, a 2017 . augusztus 11-én ben_virjtott

be,ielentésér.el és a 'ITelyi Választási Iroda ir]tal hitelesített ajrurlóívek leadásával,
polgármester-jelöltkérrt való rrvilvántartásba vételét kérte. rnelylrez benyújtotta a helyi
önkorrnányzati képviselők és polgármesterek választásarr. valatnilrt a nemzetiségi



önkormárryzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tafiozó feladatclk

r,égrelrajtásárrak részletes szabáiyairól és a választási eljárásban használandó
nyonrtatr,átryokrtil szőlő 4l20l4. (YIl. 24.) IM rendelet 1a továbbiakban: IM rendelet) l7.
nrelléklete szerinti E2 "}-lg_véni jclölt bejelentése a helyi örrkornrányzati választásoIr"

elnevezésű íbntranvonrtatványt. valatrrint 5 Ch a"!áriliiír"et 1il db r,álasztópcllgár adataival.
rnel_vet a Hel_vi Választási lroda 2017. atlgtlszttls 1 1. n*p.ján leellenőrzijtt és annak
erednr érr_véről a H el _vi Vál asztás i B iztlttságot táj ékoztatta.

.\ IIelyi Választási Rizottság a mai napon tartott ülésén rnegállapította. lrogy a ielölt
he.jeleruése a tiin-c<trlcs í-cltéieleknck lnegí'elel. és Inellékelt 3 ctb'a,ianlóírei. rne11 l0
db a.jánllrst tartalrnázott.
A leadott ajarrlóiveken az érvén_ves a.iánlásolt szálna eléri a jelriltállitáshoz sztikséges 7-et. A
.ielölt az ajánlóív igénylésekor az iM rendelet l2, nrelléklete szerinti A4 "Ajánlóír, igénylése
jelölt a helyi önkonnán_vzati vá|asztáson" elnevezésű nyonttatvár_v-orr nyilatkozcltt arról. hog_v

nincs olyan tisztsc<ge. antel,v összelérhetetlen a képr.iselói nregbízatással. illetve
megválasztása esetén a képviselői negbízatással összeferlletetlerr tisztségéről lentond.
A íIVB niegvizsgálta a [,lel,vi Vírlasztási lroda által ellerrőr"zött ajánlóívek irdattar:talnrát.
r.alanrint" 1rogy a jogszabályi kcivetelrnényeknek rnegí'elelő érvétryes ajárrlások száma eléri-e
a nregkövetelt határt. ezek közül legalább 7 a.iánlás érr,ényes-e. ennek stlrán a Helyi
Választási lroda által ellenőr"zött a.jánlások nregr,izsgálását követijen rrregállapította. hogy
azok köziil 9 aiánlás érr,ényes. nregí,'elel a Ve. 122. §-ábarr. illctve a Ve. 126. s\-ában 1bglalt
követelrrrényekrrek.
A Ve. 30'/lG. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az eg_véni választókeületi
jelöltet. a polgármester-jelöltet és a íőpolgármester-jelöltet legkésőbb a sz.tlvazást
me_qelőző hannitlcneg).edik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerint
az egyéni listás és az egliéni r,álasztókerületi jelöltet. valanrint a polgárnrester-jelöltet a
helyi válasz.tást biz,ottsá_s. a főpolgátrnester-jelöltet a terüleíi lá|asr-tási bizottság r,eszi
n_vilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság megállapította. lrogy a ielölt a törvényes
feltételeknek nregfelel^ ezért a Ve. 132. ,r-o és a 307lG s\. (2) bekezdése alapján Szép
Erzsébet n Magyar Munl<áspárt jelöltjét, polgármester-jelöltként n_vilvántartásba
veszi.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésón megállapította, hogy a
jelölt bejelentése a tör,vényes í'eltételeknek megí'elel, és mellékelt 5 db ajánlóívet,
mely 10 db ajántást tartalmazatt. A feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db,rőgzített
ajánlások szátna: l0 db, elíbgadható: 9 db, nem elfogadható: l db.

A HVB nregállapította. hogy a },lelyi Választási Irodától igényelt és irtvett 5 dtl aiánlóívből 5

dt1-ot átadott. a jelölurél nraradt ajánlóír,ek száma: O.

Ahatározat a Ve.44.§ (D bekezdésén. a 46.§-árr, 120.§. 122.§.. 124.§ (l) bekezdésén.
125.§ án. 126.§-án. 127.§-án. 132.§-an^307lG§ (1)-(2) bekezdésén, az Örlt. 9.§ (3)
bekezdésén. 12.§ án, IM rendelet 12. és 17, mellékletein alapul.



A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és hataridejéről. valamint a
jogorvoslat benyújtásrának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án. a Ve. 22l.§-án,
223-224. §-ain. és a307lP.§ (2) bekezdés c) pon§rán alapul.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCil. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.
pontján alapul

Heresznye, 20 1 7.auguszttls I 4.
Istvánné

F{VB elnök

Záradékz

Közzétéve a Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal és Heresznye Község Önkormrányzata
hirdetőtábláján,valartint a www.heresznye.hu honlapon 20l7.augusztus 14-én.
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