Nyírbogdány Község Helyi Választási Bizottságának
27 12019. (IX.06.) számú
Határozata
Tolnai Tamás,4511. Nyírbogdány Váci Mihály u. 4. szám alatti lakos fiiggetlen, egyéni
listás képviselőj elölt nyilvantartásba vételéről
Nyírbogdany Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a2019. október 13.
napjérakitl2ött helyi önkormányzatiképviselők és polgármesterek választásénTolnai Tamás,
4511. Nyírbogdány Váci Mihály u. 4. szám alatti lakost íiiggetlen, egyéni listás
képvisetőjelöltet 20. sorszám alatt nyilvántartásba veszi.

A

határozatot a helyben szokásos módon a Nyírbogdányi Polgármesteri Hivatal épületében

taláIhatő (4511 Nyírbogdany, Kéki u. 2.) és a www.nyirbogdany.hu honlapon közzéteszi.

Ahaiározat ellen a központi névjegyzékbenszereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az igyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiségnélküli szervezet
fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve aváIasztási bizottság mérlegelésijogkörben bozotthaíározaÁ ellen lehet
benyújtani.
A fellebbezést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz (4400
Nyíregyhaza Hősök tere 5.) cimezsre a Nyírbogdányi Helyi Választási Bizottságnál lehet
,,J.2.),
telefaxon: 06-421232-02l
előterjeszteni személyesen,levélben (4511 Nyírbogdany, Kéki
telefax számon, elektronikus levélben: ieg.yzo@nyirbogdany.hu email címen.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az amegtítmadott hatarozat meghozatalátől számított
harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16 óráig megérkezzen. A
határidőjogvesztő.

A

fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabá|ysértós megjelölését, a jogszabálysértés
bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét)
és - ha a lakcímétől (székhelyétől)eltér - postai értesítésicimét, a fellebbezés benyújtojának
személyi azonosítóját, illetve ha külfoldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, amagyat állampolgarságát
igazolő okiratrának típusát és szétmái,vagy a jelölő szewezetvagy szervezet esetében a bírósági
nyilvrántartrásba-vételi számát.

fellebbezés tartalmazhatja benyújtójrának telefaxszámán vagy elektronikus levélcímét.A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

A

INDoKor,Ás
Tolnai Tamás,4511. Nyírbogdány Váci Mihály u. 4. szám alatti lakos 2019. szeptember 5én kérte Nyírbogdány Községben fiiggetlen, egyéni listás képviselő-jelöltként történő
nyilvrántartásba vételéta helyi önkormányzati

képviselők és polgármester választástán.

A jelölt benyújtotta a helyi önkormtányzati képviselők és polgármester 2019. okíóber 13-ai
válaszüísán a 2012019. (VII. 30.) IM rendelet szerinti E2" - egyéni jelölt bejelentóse nyomtatványt, valamint 5 db ajánlóívet.
megállapította, hogy Tolnai Tamás, 4511. Nyírbogdány Váci Mihály u. 4. szám
alatti lakos egyéni listás képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelme a
jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 5 darab
ajánlóívből 5 darab átadásra került.

A HVB

ajánlásokat a Helyi Választtísi Iroda ellenőrizte. Az ajánlások ellenőrzése sorián
megvizsgálta aváIasztási eljtárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
125.§-126.§-aiban foglaltakat. Azajánlások ellenőrzése aNemzetiYáIasztási Rendszer (NVR)
bevonásával történt 5 db ajánlóív keriilt feldolgozásra.
A benyújtott ajánlóíveken szereplő ajránlások közül a Helyi Választási Bizottság 36 db
aj ánlást érvényesnek minősít.

Az

A Helyi Válasáási

Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez sztikséges érvényesajánlások
szátmaeléri a-helyi önkorményzatiképviselők és polgármesterek válasrtásáről szóló 2010. évi
L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője
áIta120I9. augusztus 8-an kelt választási hirdetményben meghatározott- 24 jelölést.

A

leírtakra tekintettel a Helyi YáIasztási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött, a jelöltet nyilvrántartásba veszi.
Ahatérozat azÖvjt.g.§ (1) bekezdésén,a Ve. 10.§ (3) bekezdésén,124-127. §-ain, 132. §-án,
307lG. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szőlő tájékoztaás a Ve. 10. § (3) bekezdésén,
22l. §-é,rir, 223-225 §-ain, 307 lP. § (2) bekezdés c) pontjrán és az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése l. pontjan alapul.
N[yírbogdány, 2019. zeptember 6.

up Zsolt

