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/2017. ( WII.14.) határozata

Porga Adrienn független jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság aválasztási eljarásról szőlő 20|3.évi XXXVI. törvény
(

továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghaíározott hatáskörben

eljárvameghoztaazalábbi

határozatot:
A Heresznye Helyi Választási Bizottság a2017. szeptember í7 . napjátrakitűzött időközi helyi
önkormányzati polgármestet választásta P orga Adrienn független jelöltet, polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megválasztása esetén foállásban kívánja
ellátni.
AváIasztási bizottság határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgár, jelölt. jelölő szetvezet, továbbá azigyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szeryezet a Helyi Y álasztási Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u. l., email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax82l591-040), de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. l0.) cimzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatánozat meghozatalátől számított 3. napon vagyis 2017 . augusztus 17 . napján, du. l6.00 őráig - megérkezzen. A fenti határidő jogvesztő
hatályű, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek hrtalmaznia kell a fellebbezés
jogszabálysértésre való hivatkozásénak alapját, benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét)és ha lakcímétől/székhelyétőleltér- postai értesítésicímét.
A fellebbezéstartalmazhatja benyújtójanak telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét,illetve
kézbe sítési me gbízotd tínak nevét és telefax sz átmát, v agy elektronikus l evél címét.

INDOKOLAS

A

Heresznye Helyi Yá|asztási Bizottság
2013.évi XXXVI: törvény (továbbiakban:
8.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 302.§
időközi helyi önkormányzati polgármester

( továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
Ve) 302.§. (2)bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.
(1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
választásttűzöttki 2017 ,szeptember 17 napjétra.

A helyi

önkormanyzati képviselők és polgármesterek választásáról szőIő 2010.évi L.tv. (a
továbbiakban Övjt.; 12, § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a főpolgármestert a
települések választópolgárai közvetlenül v áIasztják.
Pot,ga Aclrienti. íliggetlen jelcilt. a 2017. augusztus ] 0-én ben_v-újtott bejelentésér.el és a
'Helyi Választási ]roda által 1ritelesített ajánlóívek leadásával. polgárn-rester-.ielöltként való
nyilrrántartásba vételétkérte. nrelyhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselijk és
polgártrtesterek választásarr. valarnint a nenrzetiségi önkornrárryzati képviselők r,álasztásán a
választási irodák hatáskörébe tafloz,ő feladatok végrelrajtásának rclszletes szabályairól és a

választási eliárásban liasználandó rryorntatvárryokról szőló 4:2014. (VII. 24.,) IM rendelet (a
továbbiakban: IM rerrdelet) 17. nrelléklete szerinti E2 "Egvéni .ielölt bejelerrtése a helyi
örrkorrnárryzati választáson" elner,ezésű íbnnanyotntatványt. rlaianritlt 2 cli: a.iánltiír,ct l i db
választópolgár adataival. rtrelvet a }lelyi Vir]asztási lroda 2017. augusztus 10, nap,iár:
leellerriirzcitt és arrrrak eredrnényérő1 a í-lel,vi Választási Bizottságot tájékoztatta.

A Hel_vi Választási Bizottság a nrai llapon tartott tilésérrnregállapította. hogy a ielölt
bejelerriése a törr,énles t-eltéTelel<rrek nr'egí-elel. és mellékelt 2 dU'alantóír,eÍ. rueli, 1l
db a_i árrlást tartalll1azott.
A leadott ajánlóíveketr az érr.ényesajárlások szánta elér:i a jelöltállításlroz sziikséges 7-et. A
jelölt az ajánlóír, igérr_v--lésekor azYM rendelet l2. nrelléklete szerinti A4 "Ajánlóír, i_qérrylése
.ieltilt a lrelyi önkonnányzati választásorr" elttet,ezésii tryorntatr,ányon nl,ilatkozott arról"
hog_v nincs olyalt tisztségc,. anlely összeíérhetetlen a képviselői rrregbízatással" illetve
rnegválasztása esetétl a képviselői nlegbízatással összcíérhetetlen tisztségériillemond.
A HVB rnegr,izsgálta a Helyi Választási lroda által ellenőrzött ajánlóír;ek adtittartalinát.
l.alamint" hog_v a jogszabál_vi ktjvetelnrérr_veknek nregfelelő érr,ényesaiánlások szátna eiéri-e
a rr-regkövetelt határ"t. ezek köz|il legalább 7 ajárlás érvényes-e.ennek sortin a }"Ielyi
Választási lroda által ellenőrzött ajánlások ruegvizsgálását kör,etően rnegállapította. lrogy
azok köztil9 ajánlás érvényes.megfelel a Ve. 122. ss-ában. illetve a \re. 126. s\_ában fbglalt
kiivetelrnényeknek.
A Ve. 307lG. § (1) bekezdése szerint az, eg_véni listás és az egy,éni választókerületi
jelöltet. a polgárrrrester-jelöltet és a főpolgárnlester-.ielöltet legkésőbb a szayazást
megelőző ltarmincnegyedik napon kell bejelenteni, A Ve, 307lG. §(2) bekezdése szerint
az eg.n.-éni listás és az egyérri választókertiletijelöltet. valamirrt a polgárrnester-jelöltet a
hel,vi választásj bizottság. a főpolgárnrester-.ielöltet a teriileti r,álasztási bizottság veszi
nyilvántartásba.
Fentiekre tekirrtettel a Hel_vi Választási Bizottság nregállapította. lrogy a.|elölt a törr.ényes
íeltételeknek rnegí'elel, ezéri. a Ve. 132, §-a és a 307lG §. (2) bekezdése alap.ián Porga
Aclrienn, független jelöltet, polgármester-ielöItként n_vilvántartásba veszi.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésénmegállapította, lrogy a
jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 2 db ajánlóívet,
mely 11 db ajánlást tartalmazott. A feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rögzített
ajánlások száma: 11 dlr, elfogadható: 9 dtl, nem elfogadható: 2 db.

A HVB rnegállapította. hogy a Helyi Választási Irodától
db-ot átadott. aielöltnél nraradt aián]óír,ek szánra: O.

i_uénlrelt és átvett 2

db ajánlóívből 2

Ahatározat a Ve. 44.§ (l) bekezdésén,a 46,§-árr. 120.§. 122.§.. 124.§ (1) bekezdésén.
125.§ tn, 126.§-án. l27.§-án. 132.§-áll^307lG§.(1)-(2) bekezdésén, az Ör,,it. 9,§ (3)
bekezdé§én. 12.§ án, IM rendelet 12. és 17. rnellékletein alapul.

A

jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről. valamint a
jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§_fu, a Ve. 22I.§-án,
223-224, §-ain, és a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentességazilletékekről szóló 1990, évi XCilI. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.
pontján alapul
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Záradékz
Közzétéve a Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal és Hereszrye Község Önkormányzata
hirdetőtáblájén,valarrtint a www.heresznye.hu honlapon 2017.auguszttts l4-én.
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