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sIzrotrsÁc

/20l7. ( WII.14.) határozata

Szarka Árpád független jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság a választási eljarásról szŐlrŐ 2013.évi XXXVI. tÖrvénY
az alábbi
( továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghatározott hatáskörben eljárvameghozta
határozatot

z

A Heresznye Helyi Választási Bizottság a2017. szeptember 17. napjárakitűzÖtt időkÖzi helYi
önkormanyzati polgármester választásra Szarka Árpád független jelöltet, Polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megvál asztása esetén társadalmi
megbízatásban kívánj a ellátni.
AváIasztási bizottság határozataellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékb..,.r...plő állampolgár, jelölt. jelölő szeryezet, továbbá az ügyben érintett
t.áeir.t., és jogi siemély, jógi izemélyiség nélküli szervezet a Helyi Választási Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó-. Kossuth u. l., email.: heresznyeonk@freemail.hu. Fax82l59I-040), de a
§o-ogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvar, FŐ u, 10.) cimzett
naPon fellebÜezést nyújthat be úgy. hogy a fellebbezés ahatározatmeghozaíalátŐ| széttnitott 3.
jogvesztő
vagyis 2017. augusztus l7-. napján, du. 16.00 őráig - megérkezzen. A fenti hataridő
no:tátyt,a fellebúezés tárgyi iiletékmentes, A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogsiabálysértésre való hivatk ozásának alapját. benyújtójanak nevét, lakcímét(székhelYét)és ha lakcímétől/székhelyétőleltér- postai értesítésicímét,

A fellebbezés tartaházhatjabenyújtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.illetve
kézbesítésimegbízottjanak nevét és telefaxszímát.vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A

Heresznye Helyi Választási Bizottság
2013.évi Xxxvl. törvény (továbbiakban:
8.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 302.§
iaóÜái helyi önkorm ányzatipolgármester

( továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.

(1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye telepÜlésen
vá|asztásttűzöttki2017 .szeptember 17 napjára.

önkormanyzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L.tv. (a
a
tovab|iakban övjt.) 12. § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a főPolgármestert
te epül é s ek vál as ztópo l gérai kö zvetl enül v áIaszt1 ák,

A helyi
1

1-én benyirjtott bejelentésével és a 'llel-vi
Választási Iroda által 1ritelesített aiánlóívek leaciásával. polgármester-ielÖltként valÓ
és
nyilr,ántartásba r,ételétkérle, nrel,vhez benyújtotta a lrelyi önkormánYzati kéPviseliik
a
polgánrrestelek választásán. valarnint a nettrzetiségi önkornrárryzati kéPviselők választásárr
r,álasztási irodák hatáskörébe taű.oz,ő feladatok r,égrelrajtásárrak részletes szabályairól és a
Szar{<a Árpáct. íiiggetlen

jeliilt.

a2017 . augusztus

1

r,álasztási eliarásban használandó nyotntatványokr:ól szóló 4"2014. (VII. 24,) IM rendelet {a
továbbiakban: IM rerrdelet) 17. nrelléklete szerinti E2 "Egvéni.ielölt bejelentése a helyi
önkorrnárryzatí választáson" elnerrezésű fbrrnanyotntatványt. rlalatrrint 3 db a_iánlirír,ct i5 db
választópolgár aclatair,al. rrrel_vet a Ilelyi Választási Irclda 2017. augusztus 1l, n;rp"iárr
leellerrőrziitt és arrnak eredmén_véröl a }-1el,vi Virlasztási Bizottságot tájékoztatta.

A

Hel_vi Választási Bizottság a mai napon tartott tilésénrrregállapította. hogy a ielölt
tiirr,énles í-eltéielekrrek nrbgí-elel. és nrelléke]t 3 aU'alantóírei. lrre[i, 15
dti a.járr lást tartaIrrrázott.
A leadcltt ajárnlóíveken az érr.ényesajátlások szirnta eléri a jelöltállításhoz szrikséges 7-et. A
jelölt az aiánlóír, igérrylésekor uzTM rendelet 12. melléklete szerinti A4 "Aiánlóív igérr_ylése
.ielcilt a lrelyi önkorrnányzati r,álasztáson" elnevezésti tlvotrrtatván_von rryilatkozott alról. hogy
nincs olyan tisztsége. anrely iisszelérhetetlerr a képviselői megbízatással. illetve
rnegválasztása esetétt a képviselői rnegbízatássa] összeíérhetetlen tisztségéről lenrond.
A HVB rnegl,izsgálta a Helyi Választási lroda által ellenőrzött a.iánlóívek adirttartalrrrát.
valarnint" hogy a jogszabál_vi kör,etelnrérr.veknek nregfelelő énén_vesajánlások szátrra eiéri-,-.
a rr-regkövetelt hrrtárt. ezek közlil legalább 7 ajfulás érvér'1,,es-e. ennek sorárn a I,Ielyi
Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások rrregvizsaálását követiien megállapította. hog_v
azok közi,il'|4ajánlás érvérryes"lnegfelel aYe,7?2. s\-ában" illetve a Ve. i26. s§-ábarr í-oglalt
követelrnényeknek.
A Ve. 3a7lc. qS (1) bekezdése szerint az ewérri listás és az egr-éni választókertileti
jelöltet. a polgárrnester-jelöltet és a főpolgárnrester-jelöltet legkésőbb a szavazást
megelőző lrarmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerirrt
az eg1,,éni listás és az egyérri választókertiletijeltiltet. valarnitrt a polgárrnester*jelöltet a
hell,i r,álaszrási bizottság. a főpolgármester-jelöltet a teriileti r,álasztási bizottság veszi
n_vilvántartásba.
be.jelerltése a

Fentiekre tekirrtettel a Helyi Választási Bizottság nreuállapította. hogy a.ielölt a törrlényes
feltételeknek nregfelel^ ezéría Ve. 132. §-a és a 307iG §. (2) bekezdése alap.ián Szarka
ÁrpácI, független jelöltet, polgármester-jelöltként nyilvántartástra veszi.

A Helyi Választási Bizottság a rnai napon tartott ülésénmegállapította, lrogy a
jelöIt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 3 db ajánlóívet,
mely 15 db ajánlást tartalmazott. A feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rögzített
ajánlások száma: 15 db, elfogaclhatő: 14 db, nem elfogadható: 1 db.
A HVB rnegállapította. hogy

a Helyi Választási lrodától igényelt és átvett 3 db a.iánlóivből 3
dt1-ot átadott. a jelijltnél tnaaclt a.|ánlóír,ek szánra: O.

Ahatározat a Ve. 44.§ (l) bekezdésén.a 46.§-árr. 120.§. 122.§.. 124.§ (l) bekezdésén.
125.§ án. 126.§-án. l27.§-án, 132.§-án^ 307lG§. (1)-(2) bekezdésén, a7, Ol,it. 9.§ (3)
bekezdé§én. l2.§ án, IM rendelet 12. és 17. rrrellékleteilr alapul.

A

jogorvoslat lehetőségéröl, benyújtásának helyéről és határidejéről. valamint a
jogorvoslat benyújtásanak feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10,§-íin. a Ve. 22I.§-én.
223-224. §-ain, és a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentességazilletékekről szóló 1990, évi XCIII. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.
pontján alapul

Heresznye, 20 1 7.auguszttls l 4.
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hirdetőtáblájám,valarrtint a www.heresznye.hu honlapon 20l7.augusztus 14-én.

