A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Zsarolyánban a Polgármester jelölt:
1. Bessenyei Béla

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Zsarolyánban az Egyéni listás jelöltek sorolt sorrendje a következő:
1. Nagy József
2. Tóth Zsolt
3. Fecske György
4. Bodó Miklós Zsolt
5. Baloghné Huszti Marianna
6. Diószegi Szabolcs
7. Nagy László Elek
8. Barancsikné Angyal Ildikó

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Nemesborzován a Polgármester jelölt:
1. Nagy Tamás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Nemesborzován az Egyéni listás jelöltek sorolt sorrendje a
következő:
1. Gömöryné Balla Edina
2. Fülesdiné Pápai Alice
3. Gömöry Éva
4. Szabó István
5. Nagy Miklós
6. Nagy Sándor
7. Nagy Csaba
8. Nagy Gábor Zsigmond

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Mándon az Egyéni listás jelöltek sorolt sorrendje a következő:
1. Apáti Gyula
2. Nagy Dávid
3. Kocsis Attila
4. Kardos Zoltán
5. Milák Gyula
6. Kiss Róbert
7. Bakk Tiborné
8. Székely Csaba
9. Nagy József
10. Nagy Attila
11. Nagy József
12. Nagy Norbert
13. Ujhelyi László
14. Józsa Péter

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Mándon a Polgármester jelöltek sorolt sorrendje a következő:

1. Nagy Attila
2. Ujhelyi László
3. Czáder Zsolt

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Nagyszekeresen az Egyéni listás jelöltek sorolt sorrendje a
következő:
1. Bálintné Kelemen Margit Márta
2. Nagy Anett
3. Szűcs József
4. Papp Andrásné
5. Kardos Attila
6. Szabó Barnabás
7. Szabó Dániel
8. Biró Lajos Barnáné
9. Varga Lajos
10. Tóth Kristófné
11. Mórucz Lászlóné
12. Karácsony Sándor József
13. Pálur Endre
14. Szabó Hajnalka
15. Mester Judit
Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Nagyszekeresen a Polgármester jelöltek sorolt sorrendje a
következő:
1. Karácsony Sándor József
2. Varga Lajos
3. Mórucz Lászlóné
4. Szabó Dániel
5. Szűcs József

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Kisszekeresen az Egyéni listás jelöltek sorolt sorrendje a
következő:
1. Demeter Csabáné
2. Kovács Barnabásné
3. Nagy Barna Géza
4. Nagy Zita
5. Kóczé Ignác
6. Homoki László
7. Nagy Csaba
8. Debreczeni Károly
9. Fülesdi László
10. Vavrek Gábor
11. Tóth Jánosné

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Kisszeresen a Polgármester jelöltek sorolt sorrendje a következő:
1. Debreczeni Károly
2. Gyöngyösi Attila Károly
3. Váradiné Vincze Szilvia

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Kisszekeresen a Nemzetiségi egyéni jelöltek sorolt sorrendje a
következő:

1. Balogh Csaba
2. Kóczé Barnabás
3. Kóczé Ferenc
4. Kóczé Ferenc
5. Balogh Richárd
6. Kóczé Péter

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán,
Nagyszekeresen a Nemzetiségi egyéni jelöltek sorolt sorrendje a
következő:
1. Szilágyi Csabáné
2. Szilágyi Anita Ilona
3. Szilágyi Emese

Nagyszekeres, 2019. szeptember 10.

HVB Elnökétől: Sira Tihamér

Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának 2019. szeptember 6. napján tartott –
alakuló - üléséről

a.) Jegyzőkönyv
b.) Tárgysorozat
c.) Határozatai

(

1-11

)

TÁRGYSOROZAT

1. A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjainak eskütétele
2. A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása
3. A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása
4. A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló
jelöltek nyilvántartásba vétele

Nemesborzova, 2019. szeptember 6.

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
HVI vezetője

Kalmár Gyöngyi
HVB elnöke
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Jegyzőkönyv
Készült: Nemesborzova Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 6. napján megtartott
alakuló üléséről Nemesborzova, Fő utca 33. szám
Jelen vannak: Kalmár Gyöngyi
Nagy Károlyné
Ecsedi Kálmánné
Pápai Elemérné
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető
Távolmaradt: Vajda Béla

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető: Köszönti az újjáválasztott Helyi Választási
Bizottságot.
Javasolja a következő napirendek megtárgyalását:
1. A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjainak eskütétele
2. A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása
3. A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása
4. A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló jelöltek
nyilvántartásba vétele
Ki ért egyet a napirendek megtárgyalásával?
A Helyi Választási Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
1/2019.(09.06.) számú
Határozata
Napirend elfogadásáról
A Helyi Választási Bizottság
az alábbi napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadja:
1.
2.
3.
4.

A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjainak eskütétele
A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása
A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló
jelöltek nyilvántartásba vétele

Tárgy:

(1.tsp)

2

A Helyi Választási Bizottság
megválasztott tagjainak eskütétele

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény értelmében a választási bizottság tagja és póttagja esküt tesz.
Nagy Tamás polgármester: Köszönti a bizottság tagjait, az eskü szövegét előmondja.

Tárgy:

(2.tsp)

A Helyi Választási Bizottság elnökének
megválasztása

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető: A törvény 39.§ (1) bekezdés értelmében a
választási bizottság az alakuló ülésen a választott tagok közül megválasztja elnökét. Az elnök
személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
Ecsedi Kálmánné HVB tag: Javasolom elnöknek Kalmár Gyöngyit.
Pápai Elemérné HVB tag: Szintén Bányai Miklóst javasolom elnöknek.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető: Van-e más javaslat? Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra, hogy a Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság elnöke Kalmár
Gyöngyi legyen. Ki ért egyet ezzel?
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
2/2019, (09.06.) számú
Határozata
A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztásáról
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökének Kalmár
Gyöngyit választja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához
címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással a Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezést személyesen, levélben (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám) vagy
elektronikus levélben nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu, úgy kell benyújtani, hogy
legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

-
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INDOKOLÁS
A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül
megválasztja az elnökét.
Jelen határozat a Ve.39.§(1) bekezdésén a 46.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve.221.§ (1) bekezdésén, valamint 223. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 224.§ (1)-(4)
bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés
1. pontján alapul.
Az ülés vezetését átveszi Kalmár Gyöngyi.

Tárgy:

(3.tsp)

A Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettesének megválasztása

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezetője: Megkéri a bizottság tagjait, hogy tegyenek
javaslatot az elnök helyettes személyére.
Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Nagy Károlynét javasolja.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezetője: Ecsedi Kálmánné nyilatkozott, hogy a jelölést
elfogadja. Szavazásra teszi fel a javaslatot. Ki ért egyet Ecsedi az elnök helyettessé történő
megválasztásával?
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
3/2019, (09.06.) számú
Határozata
A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökhelyettesének
Ecsedi Kálmánnét választja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához
címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással a Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezést személyesen, levélben (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám) vagy
elektronikus levélben nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu, úgy kell benyújtani, hogy
legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
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INDOKOLÁS
A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül
megválasztja az elnökét.
Jelen határozat a Ve.39.§(1) bekezdésén a 46.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve.221.§ (1) bekezdésén, valamint 223. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 224.§ (1)-(4)
bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§ (2)
bekezdés 1. pontján alapul.

Tárgy:

(4.tsp)

A 2019. évi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán
induló jelöltek nyilvántartásba vétele

Előterjesztő: Kalmár Gyöngyi HVB elnöke
Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Hét egyéni képviselő jelölt adta le eddig az ajánlóíveket, és egy
polgármester jelölt. Az általuk behozott ajánlóíveken az ajánlások ellenőrzése megtörtént.
Érvényes ajánlást adott le Fülesdiné Pápai Alice. A leadott ajánlások száma 5 db, ebből
érvényes 5 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás száma 1 db, amivel Fülesdiné
Pápai Alice rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
4/2019. (09.06.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Fülesdiné Pápai Alice 4942 Nemesborzova, Fő utca 35.
szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
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nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Fülesdiné Pápai Alice független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 6. napján a
Ve. 124. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű
„Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával
bejelentették a bejelentésre illetékes Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a
2019. október 13. napján tartandó időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 5 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
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A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 6. napján leadott 5 db leellenőrzött ajánlásából 5 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Érvényes ajánlást adott le Nagy Csaba. A leadott ajánlások
száma 5 db, ebből érvényes 5 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás száma 1 db,
amivel Nagy Csaba rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
5/2019. (09.06.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Csaba 4942 Nemesborzova, Fő utca 7. szám alatti
lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
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A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Nagy Csaba független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 6. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 5 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 6. napján leadott 5 db leellenőrzött ajánlásából 5 db érvényes.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Érvényes ajánlást adott le Nagy Miklós. A leadott ajánlások
száma 2 db, ebből érvényes 2 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás száma 1 db,
amivel Nagy Miklós rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
6/2019. (09.06.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Miklós 4942 Nemesborzova, Fő utca 10. szám
alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
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A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Nagy Miklós független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 6. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 2 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 6. napján leadott 2 db leellenőrzött ajánlásából 2 db érvényes.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.
Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Érvényes ajánlást adott le Nagy Gábor Zsigmond. A leadott
ajánlások száma 2 db, ebből érvényes 2 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás
száma 1 db, amivel Nagy Gábor Zsigmond rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
7/2019. (09.06.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Gábor Zsigmond 4942 Nemesborzova, Fő utca
17. szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Nagy Gábor Zsigmond független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 5. napján a
Ve. 124. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű
„Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával
bejelentették a bejelentésre illetékes Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a
2019. október 13. napján tartandó időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 2 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 5. napján leadott 2 db leellenőrzött ajánlásából 2 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
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Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Érvényes ajánlást adott le Szabó István. A leadott ajánlások
száma 5 db, ebből érvényes 5 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás száma 1 db,
amivel Szabó István rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
8/2019. (09.06.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Szabó István 4942 Nemesborzova, Fő utca 11. szám
alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Szabó István független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 5. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 5 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 5. napján leadott 5 db leellenőrzött ajánlásából 4 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
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Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Érvényes ajánlást adott le Gömöriné Balla Edina. A leadott
ajánlások száma 4 db, ebből érvényes 4 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás
száma 1 db, amivel Gömöryné Balla Edina rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
9/2019. (09.06.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Gömöryné Balla Edina 4942 Nemesborzova, Fő utca
28. szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Gömöryné Balla Edina független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 5. napján a
Ve. 124. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű
„Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával
bejelentették a bejelentésre illetékes Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a
2019. október 13. napján tartandó időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 4 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 5. napján leadott 4 db leellenőrzött ajánlásából 4 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
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Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Érvényes ajánlást adott le Nagy Sándor. A leadott ajánlások
száma 3 db, ebből érvényes 3 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás száma 1 db,
amivel Nagy Sándor rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
10/2019. (09.06.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Sándor 4942 Nemesborzova, Fő utca 38/B. szám
alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Nagy Sándor független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 5. napján a Ve. 124.
§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 3 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 5. napján leadott 3 db leellenőrzött ajánlásából 3 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
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Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Érvényes ajánlást adott le Nagy Tamás. A leadott ajánlások
száma 35 db, ebből érvényes 32 db, érvénytelen 3 db. A jelöléshez szükséges ajánlás száma 3
db, amivel Nagy Tamás rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
11/2019. (09.06.) HVB
határozata
polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Tamás 4942 Nemesborzova, Fő utca 25. szám
alatti lakos független, polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Nagy Tamás független, a polgármester jelöltet 2019. szeptember 6. napján a Ve. 124. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán polgármester jelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 3
főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 35 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 6. napján leadott 35 db leellenőrzött ajánlásából 32 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
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Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.
Kalmár Gyöngyi HVB elnöke: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszöni a HVB
tagjainak a megjelenést, az ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
HVI vezetője

Kalmár Gyöngyi
HVB elnöke

Zsarolyán Község Helyi Választási Bizottságának 2019. szeptember 3. napján tartott – alakuló
- üléséről

a.) Jegyzőkönyv
b.) Tárgysorozat
c.) Határozatai

(

1-8

)

TÁRGYSOROZAT

1. A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjainak eskütétele
2. A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása
3. A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása
4. A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló
jelöltek nyilvántartásba vétele

Zsarolyán, 2019. szeptember 3.

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
HVI vezetője

Demeter András
HVB elnöke
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Jegyzőkönyv
Készült: Zsarolyáni Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 3. napján megtartott alakuló
üléséről, Zsarolyán, Kossuth utca 18. szám
Jelen vannak: Márton Mihály
Kiss Jánosné
Mikó Zoltán
Balogh Lászlóné
Badar Ari Réka
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető: Köszönti az újjáválasztott Helyi Választási
Bizottságot.
Javasolja a következő napirendek megtárgyalását:
1. A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjainak eskütétele
2. A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása
3. A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása
4. A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló jelöltek
nyilvántartásba vétele
Ki ért egyet a napirendek megtárgyalásával?
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Zsarolyáni Helyi Választási Bizottság
1/2019.(09.03.) számú
Határozata
Napirend elfogadásáról
A Helyi Választási Bizottság
az alábbi napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadja:
1.
2.
3.
4.

A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjainak eskütétele
A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása
A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló
jelöltek nyilvántartásba vétele

Tárgy:

(1.tsp)

2

A Helyi Választási Bizottság
megválasztott tagjainak eskütétele

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény értelmében a választási bizottság tagja és póttagja esküt tesz.
Bessenyei Béla polgármester: Köszönti a bizottság tagjait, az eskü szövegét előmondja.

Tárgy:

(2.tsp)

A Helyi Választási Bizottság elnökének
megválasztása

Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető: A törvény 39.§ (1) bekezdés értelmében a
választási bizottság az alakuló ülésen a választott tagok közül megválasztja elnökét. Az elnök
személyére a bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
Badar Ari Réka HVB tag: Javasolom elnöknek Márton Mihályt.
Balogh Lászlóné HVB tag: Szintén Márton Mihályt javasolom elnöknek.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna HVI vezető. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs,
javaslom elfogadásra, hogy a Zsarolyáni Helyi Választási Bizottság elnöke Márton Mihály
legyen. Ki ért egyet ezzel?
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Zsarolyáni Helyi Választási Bizottság
2/2019, (09.03.) számú
Határozata
A Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztásáról
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökének Márton
Mihályt választja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához
címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással a Zsarolyáni Helyi Választási Bizottsághoz. A
fellebbezést személyesen, levélben (4963 Zsarolyán, Fő utca 18. szám) vagy elektronikus
levélben nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu, úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019.
szeptember 1-én 16.00 óráig megérkezzen.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
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INDOKOLÁS
A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül
megválasztja az elnökét.
Jelen határozat a Ve.39.§(1) bekezdésén a 46.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve.221.§ (1) bekezdésén, valamint 223. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 224.§ (1)-(4)
bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés
1. pontján alapul.
Márton Mihály átvette az ülés vezetését.

Tárgy:

(3.tsp)

A Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettesének megválasztása

Márton Mihály HVB elnök: Megkéri a bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot az elnök
helyettes személyére.
Mikó Zoltán HVB tag: Kiss Jánosnét javasolja.
Márton Mihály HVB elnök: Kiss Jánosné nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja. Szavazásra
teszi fel a javaslatot. Ki ért egyet Kiss Jánosnénak az elnök helyettessé történő
megválasztásával?
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Zsarolyáni Helyi Választási Bizottság
3/2019, (09.03.) számú
Határozata
A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elnökhelyettesének
Kiss Jánosnét választja meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához
címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással a Zsarolyáni Helyi Választási Bizottsághoz. A
fellebbezést személyesen, levélben (4963 Zsarolyán, Fő utca 18. szám) vagy elektronikus
levélben nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu, úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019.
szeptember 1-én 16.00 óráig megérkezzen.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
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INDOKOLÁS
A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül
megválasztja az elnökét.
Jelen határozat a Ve.39.§(1) bekezdésén a 46.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve.221.§ (1) bekezdésén, valamint 223. § (1) és (3) bekezdésén, valamint a 224.§ (1)-(4)
bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§ (2)
bekezdés 1. pontján alapul.

Tárgy:

A 2019. évi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán
induló jelöltek nyilvántartásba vétele

(4.tsp)

Előterjesztő: Márton Mihály HVB elnök
Márton Mihály HVB elnök: Három egyéni képviselő jelölt adta le eddig az ajánlóíveket. Az
általuk behozott ajánlóíveken az ajánlások ellenőrzése megtörtént. Érvényes ajánlást adott le
Bodó Miklós Zsolt. A leadott ajánlások száma 8 db, ebből érvényes 8 db, érvénytelen 0 db. A
jelöléshez szükséges ajánlás száma 4 db, amivel Bodó Miklós Zsolt rendelkezik, ezért
nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Zsarolyán Helyi Választási Bizottság
4/2019. (09.03.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Bodó Miklós Zsolt 4961 Zsarolyán, Fő utca 26. szám
alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Zsarolyán Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
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Zsarolyáni Helyi Választási Bizottsághoz (4961 Zsarolyán, Fő utca 18. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 6. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Bodó Miklós Zsolt független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. augusztus 30. napján a Ve.
124. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Zsarolyán Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 3. napján kelt határozatában, Zsarolyán
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 4 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 8 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Zsarolyán Község Helyi Választási
Bizottságot.
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A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
augusztus 30. napján leadott 8 db leellenőrzött ajánlásából 8 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Márton Mihály HVB elnök: Érvényes ajánlást adott le Fecske György. A leadott ajánlások
száma 16 db, ebből érvényes 15 db, érvénytelen 1 db. A jelöléshez szükséges ajánlás száma 4
db, amivel Fecske György rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Zsarolyán Helyi Választási Bizottság
5/2019. (09.03.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Fecske György 4961 Zsarolyán, Fő utca 34. szám alatti
lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Zsarolyán Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Zsarolyáni Helyi Választási Bizottsághoz (4961 Zsarolyán, Fő utca 18. szám, email:
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nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 6. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Fecske György független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 2. napján a Ve. 124.
§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Zsarolyán Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 3. napján kelt határozatában, Zsarolyán
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 4 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 16 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Zsarolyán Község Helyi Választási
Bizottságot.
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A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 2. napján leadott 16 db leellenőrzött ajánlásából 15 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Márton Mihály HVB elnök: Érvényes ajánlást adott le Nagy László Elek. A leadott ajánlások
száma 16 db, ebből érvényes 15 db, érvénytelen 1 db. A jelöléshez szükséges ajánlás száma 4
db, amivel Nagy László Elek rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Zsarolyán Helyi Választási Bizottság
6/2019. (09.03.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy László Elek 4961 Zsarolyán, Fő utca 2. szám alatti
lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Zsarolyán Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Zsarolyáni Helyi Választási Bizottsághoz (4961 Zsarolyán, Fő utca 18. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
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A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 6. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Nagy László Elek független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 2. napján a Ve.
124. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Zsarolyán Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 3. napján kelt határozatában, Zsarolyán
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 4 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 16 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Zsarolyán Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 2. napján leadott 16 db leellenőrzött ajánlásából 15 db érvényes.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Márton Mihály HVB elnök: Érvényes ajánlást adott le Barancsikné Angyal Ildikó. A leadott
ajánlások száma 8db, ebből érvényes 8 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás
száma 4 db, amivel Barancsikné Angyal Ildikó rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét
javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Zsarolyán Helyi Választási Bizottság
7/2019. (09.03.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Barancsikné Angyal Ildikó 4961 Zsarolyán, Dózsa
György utca 38. szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba
veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Zsarolyán Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
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Zsarolyáni Helyi Választási Bizottsághoz (4961 Zsarolyán, Fő utca 18. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 6. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Barancsikné Angyal Ildikó független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 3. napján
a Ve. 124. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű
„Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával
bejelentették a bejelentésre illetékes Zsarolyán Község Helyi Választási Bizottságának a 2019.
október 13. napján tartandó időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 3. napján kelt határozatában, Zsarolyán
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 4 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 8 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Zsarolyán Község Helyi Választási
Bizottságot.
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A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 3. napján leadott 8 db leellenőrzött ajánlásából 8 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Márton Mihály HVB elnök: Érvényes ajánlást adott le Baloghné Huszti Marianna. A leadott
ajánlások száma 8 db, ebből érvényes 8 db, érvénytelen 0 db. A jelöléshez szükséges ajánlás
száma 4 db, amivel Baloghné Huszti Marianna rendelkezik, ezért nyilvántartásba vételét
javaslom!
A Helyi Választási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Zsarolyán Helyi Választási Bizottság
8/2019. (09.03.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Baloghné Huszti Marianna 4961 Zsarolyán, Kossuth
utca 12. szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Zsarolyán Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
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Zsarolyáni Helyi Választási Bizottsághoz (4961 Zsarolyán, Fő utca 18. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 6. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Baloghné Huszti Marianna független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 3.
napján a Ve. 124. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű
„Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával
bejelentették a bejelentésre illetékes Zsarolyán Község Helyi Választási Bizottságának a 2019.
október 13. napján tartandó időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 3. napján kelt határozatában, Zsarolyán
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 4 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 8 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Zsarolyán Község Helyi Választási
Bizottságot.
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A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 3. napján leadott 8 db leellenőrzött ajánlásából 8 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

Márton Mihály HVB elnök: Mivel több napirendi pont nem volt

-

kivonat

-

a Kisszekeresi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Kisszekeresi Helyi Választási Bizottság
23/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Homoki László 4963 Kisszekeres, Kossuth utca 29.
szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Kisszekeres Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Kisszekeresi Helyi Választási Bizottsághoz (4963 Kisszekeres, Kossuth utca 46/a. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Homoki László független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124.
§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Kisszekeres Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Kisszekeres
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 5 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 8 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Kisszekeres Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 8 db leellenőrzött ajánlásából 7 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Demeter András
elnök sk.
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kivonat
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a Kisszekeresi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Kisszekeresi Helyi Választási Bizottság
25/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Zita 4963 Kisszekeres, Kossuth utca 43. szám
alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Kisszekeres Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Kisszekeresi Helyi Választási Bizottsághoz (4963 Kisszekeres, Kossuth utca 46/a. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Nagy Zita független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Kisszekeres Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi
helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Kisszekeres
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 5 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 8 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Kisszekeres Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 8 db leellenőrzött ajánlásából 8 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Demeter András
elnök sk.
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-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
18/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Józsa Péter 4942 Mánd, Fő utca 29. szám alatti lakos
független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Józsa Péter független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 3 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 3 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 3 db leellenőrzött ajánlásából 3 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.

-

kivonat

-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
16/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Kiss Róbert 4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty utca 3.
szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

-
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Indokolás
Kiss Róbert független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 3 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 6 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 6 db leellenőrzött ajánlásából 6 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.

-

kivonat

-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
21/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Milák Gyula 4942 Mánd, Kossuth utca 62. szám alatti
lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Milák Gyula független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 3 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 8 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 8 db leellenőrzött ajánlásából 8 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.
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kivonat

-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
22/2019. (09.09.) HVB
határozata
polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Attila 4942 Mánd, Szekeresi utca 9. szám alatti
lakos független, polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Nagy Attila független, a polgármester jelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán polgármester jelöltként történő
nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 8 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 16 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 16 db leellenőrzött ajánlásából 16 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.
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kivonat

-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
17/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Attila 4942 Mánd, Szekeresi utca 9. szám alatti
lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

-
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Indokolás
Nagy Attila független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 3 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 8 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 8 db leellenőrzött ajánlásából 8 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.

-

kivonat

-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
15/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy József 4942 Mánd, Kossuth utca 26. szám alatti
lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

-
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Indokolás
Nagy József független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 3 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 7 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 7 db leellenőrzött ajánlásából 7 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.

-

kivonat

-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
20/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Nagy Norbert 4942 Mánd, Fő utca 31. szám alatti lakos
független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

-
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Indokolás
Nagy Norbert független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124.
§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 3 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 7 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 7 db leellenőrzött ajánlásából 6 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.

-

kivonat

-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
19/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Ujhelyi László 4943 Kömörő, Kossuth utca 48. szám
alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

-
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Indokolás
Ujhelyi László független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124.
§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 3 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 4 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 4 db leellenőrzött ajánlásából 4 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.

-

kivonat

-

a Mándi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Mándi Helyi Választási Bizottság
14/2019. (09.09.) HVB
határozata
polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Czáder Zsolt 4942 Mánd, Fő utca 3. szám alatti lakos
független, polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Mánd Község Önkormányzata hirdetőtábláin teszi
közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a Mándi
Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Mánd, Fő utca 8. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Czáder Zsolt független, a polgármester jelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes Mánd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármester választásán polgármester jelöltként történő
nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában, Mánd
községben a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlási küszöbszámot 8 főben
állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 13 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Mánd Község Helyi Választási
Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 13 db leellenőrzött ajánlásából 12 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Bányai Miklós
elnök sk.

-

kivonat

-

a Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottság
27/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Papp Andrásné 4962 Nagyszekeres, Komáromi utca 4.
szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nagyszekeres Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottsághoz (4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Papp Andrásné független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124.
§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nagyszekeres Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában,
Nagyszekeres községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 5 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 9 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nagyszekeres Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 9 db leellenőrzött ajánlásából 9 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Sira Tihamér
elnök sk.

-

kivonat

-

a Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottság
29/2019. (09.09.) HVB
határozata
roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Szilágyi Anita Ilona 4962 Nagyszekeres, Haladás utca
3. szám alatti lakos roma nemzetiségi jelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nagyszekeres Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottsághoz (4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Szilágyi Anita Ilona roma nemzetiségi jelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nagyszekeres Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában,
Nagyszekeres községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 5 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 6 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nagyszekeres Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 6 db leellenőrzött ajánlásából 5 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Sira Tihamér
elnök sk.

-

kivonat

-

a Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 6. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottság
25/2019. (09.06.) HVB
határozata
roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Szilágyi Csabáné 4962 Nagyszekeres, Komáromi utca
56. szám alatti lakos roma nemzetiségi jelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nagyszekeres Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottsághoz (4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

-
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Indokolás
Szilágyi Csabáné roma nemzetiségi jelöltet 2019. szeptember 6. napján a Ve. 124. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nagyszekeres Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nagyszekeres községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 5 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 5 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nagyszekeres Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 6. napján leadott 5 db leellenőrzött ajánlásából 5 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Sira Tihamér
elnök sk.

-

kivonat

-

a Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottság
28/2019. (09.09.) HVB
határozata
roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Szilágyi Emese 4962 Nagyszekeres, Haladás utca 5.
szám alatti lakos roma nemzetiségi jelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nagyszekeres Község Önkormányzata hirdetőtábláin
teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nagyszekeresi Helyi Választási Bizottsághoz (4962 Nagyszekeres, Vasút utca 11. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

-
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Indokolás
Szilágyi Emese roma nemzetiségi jelöltet 2019. szeptember 9. napján a Ve. 124. § (1)
bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nagyszekeres Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában,
Nagyszekeres községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 5 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 6 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nagyszekeres Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 6 db leellenőrzött ajánlásából 6 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Sira Tihamér
elnök sk.

-

kivonat

-

a Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
13/2019. (09.09.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Gömöry Éva 4942 Nemesborzova, Fő utca 30. szám
alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

-
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Indokolás
Gömöry Éva független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 5. napján a Ve. 124. §
(1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.)
IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű „Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt
bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával bejelentették a bejelentésre illetékes
Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a 2019. október 13. napján tartandó
időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán egyéni listás
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 9. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 3 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 9. napján leadott 3 db leellenőrzött ajánlásából 3 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.

-
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Kalmár Gyöngyi
elnök sk.
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a Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 6. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Nemesborzovai Helyi Választási Bizottság
9/2019. (09.06.) HVB
határozata
képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
A Választási Bizottság
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában foglalt
hatáskörében eljárva, a 2019. október 13. napjára kitűzött települési önkormányzati
képviselők és polgármester választásán Gömöryné Balla Edina 4942 Nemesborzova, Fő utca
28. szám alatti lakos független, egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.
A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Nemesborzova Község Önkormányzata
hirdetőtábláin teszi közzé.
A határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám) címzett fellebbezést nyújthat be a
Nemesborzovai Helyi Választási Bizottsághoz (4942 Nemesborzova, Fő utca 33. szám, email:
nagyszekeres1korjegyzoseg@t-online.hu). A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés
tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 16,00 óráig
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát, vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.
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Indokolás
Gömöryné Balla Edina független, egyéni listás képviselőjelöltet 2019. szeptember 5. napján a
Ve. 124. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlóívek leadásával, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási iroda hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 17. számú mellékletét képező E2 jelű
„Helyi önkormányzati választás egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány átadásával
bejelentették a bejelentésre illetékes Nemesborzova Község Helyi Választási Bizottságának a
2019. október 13. napján tartandó időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásán egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele céljából.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 6. napján kelt határozatában,
Nemesborzova községben az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlási
küszöbszámot 1 főben állapította meg.
A Ve. 127. § (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni,
ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően a jelölt adatait és választójogát,
valamint az ajánlóíveket szereplő ajánlások közül 4 db ajánlást – a Helyi Választási Bizottság
döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék adatai alapján ellenőrzött.
A Ve. 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási
Iroda tájékoztatta a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes Nemesborzova Község Helyi
Választási Bizottságot.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az egyéni listás képviselőjelölt 2019.
szeptember 5. napján leadott 4 db leellenőrzött ajánlásából 4 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§-ában meghatározott mennyiségű érvényes ajánlást összegyűjtötte, ezzel a nyilvántartásba
vétel jogszabályi feltételeinek eleget tett.
Jelen határozat a Ve. 132. §-án és a 307/G. § (2) bekezdésén alapul.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
benyújtásának szabályairól a Ve. 223-226. §-a rendelkezik.
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A Ve. 10. §-a alapján a határozatban szereplő határidők jogvesztők. A határidőket naptári
napokban kell számítani. A határidő annak utolsó napján 16,00 órakor jár le. A választási
bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24,00 órakor jár le.

K.m.f.
Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
leíró

Kalmár Gyöngyi
elnök sk.

