JEGYZOKONYV
Lengyel Község Helyi Választási Bizottsága
üléséről
Az ülés helye:

Lengyel, Petőfi u, 53. Tanácsterem

Az ülés ideie:

20

i4, szepternber 08. nap 14.00 óra

Az ülés tárgya:

1.

napirend: Települési önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba
vétele

2. lap ire n d: Polgárrnester jelöltek nyilvántartásba vétele
3. nupirend: Nemzetiségi önkormáLnyzati képviselőjelöltek
ni,i ]r,lintartllsba véte]e
.relen vannak:

HVB elnöke
HVB elnökének helyettese
HVB tagja

Régely Mónika
kerekes Járrosné
szeifert Ádámné
Dr. Wirth Noémi
\'Ii I1cirló Kclenlcrl Csi]]a

HVI vezető
jegyzőliöny,vvezeLő

I. napirend

Az ülés vezetője Régely Mónika HVB elnök, az iilés megnyitása és a lratározatképesség
megállapítása után e]l,nottdta, lrogy az alábbi 5 választópolgár kérte a telepúlési
örrkotmányzati r,álasztliscltl képviselőj elöltként való nyilr,ántaltásba vételét:
1.

jelölt: Lőrincz Andrea

2.

jelölt: Nagy Tibor Lászlóné

3. j

elölt: Fábián Tibor

jelölt: Antal .lárros
5. jelölt: I(or,lrcs ,lánosrré
4.

A HVB elnöke ist-llertetLe a ilelyi örrkornányzati képviselők és polgármestelek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 1, § (3) bekezdése éítelmébena
választópolgár bárrnely r,álasztókerületberr

választható.

Tájékozlatla a HVB tagjait továbbá arról is, hogy az Övjt. 8. § (1) bekezdése szerint A
választópolgár jelölési la.|tánként több jelöltet vagy listát is aj ánlhat, cle csak egy településen,
fővárosi keriiletben, rnegyéberr fogadhat el jelölést. Ugyanezen § (2) bekezdése alapjárr pedig,
egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejíileg legfeljebb egy
polgánnesteri, egy cgyóni listás és egy nlegyei listás jelölt5éget fogadlrat el.

A HVB elnöke

e]nrondtá, hoey az Övit. 9. § (1) bekezdése rendelkezik ar.,ól, hogy egyéni
listás képviselőjelölt irz, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajanlott. Lcngyel Községben
a
központi szerv tájékoztatása alapj

a

an

választópolgároJt szátlla 484. ennek nlecfelelően a képviselőjelölt nr,ilr,álltattásba r,ételélrez
szükséges ajtlrllószelr én;"ek szltna legalább 5 (öt) darab.
A jelölt bejelentése a hell"i ön]<ornlánvzati képviselők ós polgárrnester elt r,álasztásárr, valamint
a nemzetiségi ön]<ortllánvzati képrliselők választásán a választási ilodák hatlískijrébe tartozó
1bladatok végrcha.jtasának rószletes szabályairó1 és a választási eljárlrsban Iraszrrálandó
nyomtatványokról szóló 4/20l4. (VrI.24.) IM rendelet (továbbialóan: lMr.) 17. nellékletében
szereplő,,E2" t-tyonrtatr,átryotr törlérrlret,

A HVB

elnö]te tájó]<oztatta a ll]eglclcl-]tcket, hogy az IMr. 7, .s (1) bekezdés g) pontj3
értelmébenaz ajálllóivelten leadott aj árilzlsokat - a HVB dörrtésének előliészítóse érdekébenellerrórzi: az el]cniji,zós liilc,r,jc,d alra. ho91, az a.jánlóíverr a vtiltrszt(lpolgiit,r,zrlrir-tleltt-tyi
szükséges adata fel vzrn-e ttintetve, létezik-e a központi névjegyzékbena választópolgár által
megadott szenlé1l,i azoIlosító. egyeztlel<-e a választópolgár közporrti néljegyzékbeli irdatai az
ajanlóíven fe]tiilrtctctl atlataival, a választópolgár - a szavazlrst rlrcgelózó 48. nap és az
ajárrlóív leacláslr kijz(jtti időszak bármely r-rapjárr - szetepelt-e a rlévjegyzékbenazon
választókeriilet vagy teleptiJós 1eJ<intetéberr, al-ro1 jelöltet ajárrlott, illctve a rT er-r-rzetiségi
önkományzati r,áIasztilson azon netlrzetiség választópolgáraként, arnelynek jclö]tJét ajánlotta,
a választópolgár netll riján)ott,e cgy jelöltet többször.

A

választási eljál,ásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Vc,) l22. §-ban
foglalt J<ör,elelrllt1ll1,cli tcl.jcsiilósó1. lzonosítarri kell az zr.1zinló r,álaszttipoJgárt, nleg kell
állapítani, lrog1,, lerrtleJl<ezik e választó.1ogga|, továbbá n-reg keil állapítani, hogv az érvétlyes
ajánlások szárrla clór,i-c a.jclöltséghez sziikséges szárnot. A jogszabály l27, § (l) és (3)
bekezdése alapján az ajtínltisok eller-rőrzését a jelölt bejelentésétől szárrrított lráronl napon
belül kell elr,égeztli. ós az aiánlások e|lenőrzésérrek eredmén.l,éről a r,á]asztási iroda
íájékoztaíjaa.jelölt rlyilvántalti]sba vételéreilletékes választási bizottságot.

A Ve.

132, lrIirpjllrl .L,, illetóltes r,álaszttisi bizottság t-tlindctr, a lölvél)yes l'eltóteleknek
"s szerr,ezetet.
megfelelő jelölő
.ielijltet. illetr e listát - tegl(éióbb a bejelentésétliör,ető negyedik
napon - tlyilr"/rrrtatláslllL

r

esz.

l. jelöIt
isr-net,tette. lrog1, Liilirrcz Andlea 7184 Lengyel. Bélie u. 9. szlLtll alatti lakos nragyar
állampolgár. l,álaszlil jo_qgal l,endc]l<ezil<. .^,z ,.E2" nyonltat\,án},t kitő]tve ós a]áír,l,a. r'alatlint 2

Az elnök

db ajánlóívet. azokon l(l tib aláírással 2014, szeptenler 04. napjárl a Helyi Választási
Ir.oc]ához (toi,ábbilrliblr;l: IIYI) bcn),ílitott. A IlVI az előí ellenőIzésclict e]\'égezte. amelynek
során rnegáJlapította. hog1, ajelölt által igényelt ajánlóíveket hiány,talanrr] r, isszaj uttzrtta a HVI

részére, és az aztlkot-t szel,eplő 16 db ajánlásból 15 clb megfelel az előírásoltIlalt. valanrint az

al lldott szernélyi azonosítóval létezik, éS ial<óhelye az adoíl
\a11, l t]b aláírás az ellerrőrzés ereclményekérrt egl,éb okból nent

azt aláíró választópo]gár,

választókeriiletbcll

elfogadható, Az el]crlilrzós c lcclrrrérry úr,ó l Ii é szítctt .jclerrtést a
átadta, anlejvet l H\/B l.tgjai rrlcqte](intettel(.

llVl

rezet(iie a l]\'LJ elrrökérlelt

Ezt követően a r,álasztási bizottság nregállapította, hogy Lőrincz Arrdrea Íiiggetlen jelölt
nyilvántarlásba

r,éte]érrc,]< tön,ényi

leltételei nlaradéktalanul fermállnak.

A

fentiekre figyelcrrlllle1 a választási bizottság 3 igen szavazatta], el]etlszavazat rrélkü1 az
al ábbi határozatot i-rozta:

Lengyel Község Helyi Vílasztási Bizottsága

5/20l4. (IX.8.) HYB számú határozata

A Helyi Választási Bizottság [,órirrcz Andlea (szül.: Fodor Anclrea. 1(oniló. I966. 06, 27.;
a.n. Kirch l(risztina) 7l8zl Lerrgyel, Béke u.9., szám alatti lakos választópoIgárt, rnrrlt
független eg5,éni listírs lrépvisclőj elöltet Lengyel Községben a 201.1. ór,i írlta|ános
önkormányzati

képviselő-választáson

nl,ilvántartásba veszi.

E lratározat ellen a nlcghozirtalától számított 3 napon belűl (2014. szeplentber
Tolna Megyei Terii]eti Vr'rlasztási Bizottságlroz címzetí (7100 Szekszárd. Szcrlt
13.), de a He]vi \'álesztási Rizottságlroz benyíljtot1 fle]lebbezésse] lclrct ó]rli.

ll.

16 óra) a
Istr,án tér 11-

A

fellebbezésne]< tat-taltllaznia ]<ell a fel]ebbezés alapját, a fel]ebbezés benl,irjtójánalt nevét,
lakcimét (szelihelyeL1 cs - ha a lakcirrrétől (széklrelyétől.) eltér - postai éúesítésicímét,a
fellebbezés benyúrjtó.jának választása szerint telefaxszarnát vagy elektronjl<lrs levélcímét,
illetőleg lrézbesíLésirrlcgbíztltt jiit-tak nevét és telefaxszámá1 vagy eIektlclr-rilills ler,ólcirnét.
A fellebbezésberr rjrj térrl,ek és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLAS
Lőrincz Arrdrea (sztil,: l,odtlr Andlea. Konrló, 1966, 06, 27.; a.n. KircJr Krisztina) 7184
Lengyel, Béke tr, 9.. szánl alatti ]akos r,áiasztópolgár 2014. szepten,]beí 4. napjárr fiiggetlen
egyéni listás kópl,iselőjclöJtként bejelentkezett a Lengyel I(özségben 2014, o]<tóber 12. napján
megta andó álta]ános önJ<ornliinyzali lrépviselő és polgárnrester vziiaszliisra.

A képviselójelölt csamlta az

adatait tartalmazó, általa aláírt,,E2" fot,t,llatlvtltltatványt, aláírt
nyilatkozatait, r,alanlitll 2 clb qárrlóíven l5 (tizenöt) db, Lengycl községben rlér,jcsyzókbe vett
választópolgár által kitajlti'tt és saját kezűleg aláírt érvényesajánlást. A jelőIt további
jeJöléscl<1<c1 tlclll t,ctlrlrlli,.-z ill

A helyi örrkolmiinyzati

(továbbiakban: Ör.jl,
választókeriiletben

]iéir\ jselőlt és polgánnestelek választásár,ól

r ], § (3)

szóló 20l0, évi L, törvény
be]rezdése értelnéberra r"álasztó1lo lgár bánrrely

viiiaszthirtó.

jelölési fajtánként több.lclöltet vagy listát
is ajánlhat. de csak cg1, tclcpiilésen. fővárosi kerületben. megyéberr 1ognclhat el .jelölést,
Ugyanezen \\ (2) bcl(czdésc alapján pedig, egyéni listás vá]asztlrsi rctrdszcrben a
választópolgár egyide,jiilcg JegIcljcbb egy polgárnesteri, egy egl,éni 1istás ós cgy rnegyei

Az Övjt. 8.

§ (1) bekezdése szerint a választópolgár

listás j elöltséget íbgatlhat cl.

Az Övjt. 9. § (1) bel<eztlése lendell(ezil{ erl,ól, hogy egyeni listás képviselőjelölt a7,- akit az
adott választókeriilct r áiasztópolgárainak legalább 1%-a jelöltrlek ajánlott. Lengyel
Községberr a központi szerv tájél<oztatása alapján a választópolgárok szát-tlir 484, ennek
megfelelően a kópvisclőjelölt
legalább 5 (öt) clarab,

nyilr,ántaltásba vételéhezsztikséges ajánlószelr"énvek száma

A jelölt bc.jt,lcrrri,,., ll ],.,1,1 il l]irlt,rlllitlr zlLti kúpr iseJií1, és pcrJgár,rltcstcrck r ii]aszIitsltn. r,alatllitrI
a nemzetiségi önltol,trlilnl,zati itépviselők választásárr a választási irodá]< hatásl<örébe tartozó
feladatol< véereha jtíslinal< részlctes szabáll,airó1 és a,választási eijárásban haszr-rálandó

nYomtatválryokró

l szillil

.1.'20 ]-1.

(VII.24,) IM rerrdelet (továbbiakban: iMr.) 17. nlcIlékletében

szereplő,,E2" tlyotrltat1,1tnvo11 töIténhet,

A Helyi Vá]asztllsi Bizottstig (tor,ábbiakban:
jogszabályokball előírt l'e]tételel<rrek megfele[.

HVB) negálIapítotl|l. hogv a jelölt

a

választási eJjtir-lLsról szóló 20l3. évi XXXVL törvény (továbbiakban: Ve .) j07lc, § (2)
bekezdés alapján az cll,ónl Jisttis és az egyéni választókeriileti .jelöItet, r,alamint a
polgárr-nestcrj elö lLet a tiel; i r llasztlisi bizottság, a főpolgárrlester-j elöltet a teliileti választási
bizottság veszi ll},i vlrrrtertiisba.

A

J

Az IMr. 7.

§ (1) bckczdós g) pontja érlelmében az ajánlóíveken leadott ajzirrlásolrat - a HVB
döntésének előltészítéseércleliéberl - ellenór,zi; az ellenőr,zés kitetjed al,ra. hogl,az aiánlóíven
a választópolgár valat,tlenl-lyi szükséges adata fel van-e tül]tetve, létezili-e a központi
névjegyzékbena r l1lesztópo)gál, álta] nregadott szenléJyi azonosító. cgyezlrek-e a
választópolgár, liözptlrlt1 rlér,.1 egyzeirbeli adatai az ajarrlóiven 1iltiintelctt adataival, a
választópolgár - a szirr azast nlegeJőző zl8. rrap és az ajánlóív leadása ]<özijtti iclőszak bármely
napj án - szerepell-e 1 11{1,jegyzékben azon választókertilet vagy telepiiiés tekintetóberi, ahol
jelöltet ajánlott, i]letvc a nenlzetiségi ötrkonnányzati választáson azon nenzetiség
választópolgiiraliént. atltcJyrlek jelöltJét ajálrlotta, a választópolgár netll ajánlott_e egy jelőltet
többsZör.

A Helyi Választltsi Irotllr (tor,ábbialrban: HVT)

a képviselőj elölttő1 a n1,omtatr,ánr,okat átvette,
azok lormai és tartalnli ellclrőrzésételvégezte, ennek során megállapította, hogy a jelölt áltat
igényelt 2 db ajilnJóír clict hi/rnrta]atlr-ll lissza.iuttatta a HVI részére.és az azoltoI-t szeleplő 15
db ajánlás rnegléIel az clijír,ásokllak: a .ietöltet ajáiló szeméIye]< az trclott személyi
azonosítóVal létező r,álaszttil:lolgár,ok. 1akóhelyiiknek megfelelően aiánlottak.ie]öltet. 1 ajánlás
egyéb okból nenl eJfogatlhzrtó. lgy a jelölt esetében i5 db érvényesajánJás kerLilt rögzítésre.
Ezt követően a IlVI a n_r,ilmlatr,ányokat. ajánlószelvényeket és irz el]erriiI,zclslő] késztilt
jelentést a HVB r-észóre átadta.

Fentiekre te]iiIltc11.] lr T]\/B

:r

lc.nd.-]liező Lészberl foglaltalt szelint

cla)ntajtt,

A HVB a

határozalllt Lelrg;,el I(özség Önkorrnányzatának Polgárllesteri Hivatala
hirdetőtábláján és Lengi,el J(özség lrivatalos honlapjári, a lnnv.]cltulgl.[q oldalon teszi
közzé.

Ahatározaí a rrtár hivlt]iozott .jogszabályokon alapul.
A jogorvoslatl,ó| r,aló tájéltoztatás aYe.221-224. §-án alapul,
2,

jelölt

Az elnök ismeítettc, hogy Nagil Tilror Lászlóné 7184 Lengyel, Béke u. 7. sziint ir]atti lakos
magyar állanrpoigár, l,álasztó;oggal rendelkezik. Az,,E2" 1]yomtatvlu-}yt I(itöltve és aláírva,
valamint 2 db ajánlóivct. azokon 9 db aláírással 2014, szeptenbcr- 08, napjiin a Helyi
Választási lrodlthoz (továbbiakban: HVI) benyújtott. A HVt az előírt cllenőrzéseket
elvégezte, anle]vneli során lllegállapította. hogy a jelölt által igényelt ajánlóíveket
lriárrytalanul vissziúullatl.l a llVl részére. és az azokotr szereplő 9 db ajántás rrregfelel az

előirásoknak. valal]-lil,]t ttz ttzt ztláírő választópolgár az adott szernélyi azorrosílóval létezik, és
lakóhelye iil i|r]()tL rll]l,:ztirlieI Lilctbctl ratr, Az e]lerrőrzés crec,lnrén 1 él,ő l liészitett.jelentésta
HVI vezetője a l IVB clrrijltóncli átaclta. atllelyet a HVB tagiai lllegteliintcttek.

Ezt kővetően a r,áiasztlisi bizottság rrregállapította, hogy Nagy Tibor Lászlóné fiiggetlen jelölt
nyilvántarlásba r,óte]órrel< törr,ényi feltételei n-raracléktalanuI íenrrállnal<.

A

fentiekre figyelenrnrel a r,álasztási bizottság 3 igen szavazattal, elletrszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

l.engvel Község Helvi Választási Bizottsága
6/201.1. (IX.8.) HVB számú lratározata

A Helyi Választási Bizottsilg Nagy Tibor Lászlóné

(sztiI.: Gyergyói EI-zsóbet, Bonyhád,
1959. 11. 06,; a,rl, I{atona Er-zsébet) 7184 Lengyel, Béke utca 7. szál'l alatti lakos
választópolgárt, rrlint fiiggetlen egl,éni listás képvise|őjelöltet Lengl,el Községben a 20l4.
évi általános önkorrrrányzati képviselő-választáson

nyilvántartásba veszi.

E határozal elien a tl cglrozirtaiától számított 3 napot-t beliil (2014. szeptetnbel ll. 16 óra) a
Tolna Megyei Tcr-iilcll \/lillisztlrsi Bizottsághoz címzett (7100 Szel<szlrr-c1, Szcnt Istvárl tér 1113,), de a HeJyi Vá]asztási Bizottságlroz benyújtott fellebbezéssel lel'ct ólni.

A fellebbezésnek tat,lirllllirztria kell a fellebbezés alapj

át, a fellebbezés benyúrjtójának nevét,
lakcímét(székheli,ét) cs ha ir lakcílrrétől (székhelyétől) eltéL ptlstli órtesítési círllét,a
fellebbezés benyíljtójánalt választása szerint telefaxszárrrát vagy elektrolri]<.Lts levélcímét,
illetőleg kézbesítésinregbízott járrak ner,ét és teletaxszárrrát vagy elektrol-tiltlts lel,élcín-rét.
A fellebbezésbeIl iLj tcnl,clr ós bizorlyítékok is fellrozhatók.

Nagy Tibor Lászlónó (sziiL: Gyergyói Elzsóbet, Bonyhád, 1959, 1 1. 06,; a.n. ]<atona Elzsébet)
7184 Lengyel, Bélrc Lrtca 7. szánr alalti lakos választópolgár 2014. szeptel]lber 8. napján
íiiggetlen egl,óni 1ist:ls liópviscliijelöltltónt bcjelentliezett a Lelgyel l(özsógberl 20l4. októbet
12. napj án Illegtartal]tlo iiItaliirros örrkormárryzati képviselő és poigárIllestel l,álasztásra.

A képviselőjeiiilt csatoltii az adatait

tafialt-tlazó, általa aláírt ,.E2" formatryotrrtzrtványt, aláírt
nyilatkozatait, vatlatl,litlt 2 db ajánlóíven 9 (lrilenc) db, Lengyel községben nérjegyzékbevett

választópolgár, által kilajliött és saját kezíileg aláírt érvényesajánlást.
jelölésekke1 trenl t,elldclltezi]i,

A

.iclölt további

A helyi örrltolnlrnyzali liép\iselólt és pcllgárn-resterek választásáról szóló 2010. óvi L. törvény
(továbbiakban: Öujt,i l, s\ (3) bekezdése értelmében a választópolgár bármely
válas.ztoker,úlctLlct r r j lli.ztltlLto.

Az Övjt. 8, § (l) bckczdése sze],i1-1t a r,álasztópolgár j elölési fajtárrként több jeIöltet vagy listát
is ajárrlhat, de csalt cg1,, telepiiléseri. íővárosi kerületbel-r, n-regyéberl fogaclhat el jelölést.
Ugyanezen § (2) bckezdésc alapján pedig, egyéni listás r,á]asztási t-endszerben a
választópolgár eg_videiíilcg JcgltJjebb egy polgár,rrresteri. eg1, egl-éni listzis és egy lnegvei
listás j elöltséget ibgrlclIlat cl.

Az Övjt. 9. § (1) beliezdése rendelkezik arról, lrogy egyéni listás képviscl(i.)elö lt az, akit az
adott választóker,Lilet r,álzrsztópo Igárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, Lengyel

Községben a liőzponti szelv tájékoztatása alapjár a választópolgírro]t szilt-lla 484, errnek
megielelően a liépviscl(ijelöJt n.vilr,árrlartásba vételélrez sziikséges aj ánlószelvények száma
legalább 5 (öt) clarab,
A jelölt bejelentése a lrell,i ötlltclrnlányzati képviselők és polgármesterek r,á]asztását-t. valamir-tt
a nemzetiségi ötlkornllinr,zati liépviselőlt választásár-r a választási irodiil< hatllsltörébe tartozó
feladatok végI-eh a.1 tlís/r rl ak t,ószlctes szab:ilyair,ól és a választási cljárlrsban haszrlálandó
nyomtatványoliról szóló 4/2()l4. (Vll 24 ) lM rendelet (továbbiakban: lMr,) 17. mellékletében
szerepló ,,E2" ttyollttatl ínyolr törtér rot,

A Helyi

\rá]asztási Bizottság (továbbiakban:
j ogszabályokbarl elijílt 1é ltételeli rreli rr'egfelel.

HVB)

nregállapítona. hogy,

a jeJölt

a

választási elji'rr-:isról szó]ó 20l 3. ér,i XXXVL törr,ény (továbbia]<ban: Ve,) 307/G. § (2)
bekezdés alapjáIr az cgyóni lrstás és az egyéni r,áIasztóket,iiieti jelöltet, ralamint a
polgármeste{ előltet a hel},i r lltIasztási bizottság, a lőpolgárnrester -j elöltct a tcrtileti választási
bizottság veszi rryiIr,lrrrtartásba.

A

Az IMr. 7.

) bc]iczdés g) ponIa ér:telnlébenaz ajánlóíveken leadott ajánJásokat - a HVB
döntésének e]őliészítósc ór,r]el,ében - ellenőrzi: az ellenőrzés kiterjcd arla. hogy az ajárrlóíven

§

(]

választópolgár valiLtrretrtlyi sziikséges adata fel van-e tiintetve, lótezik-e a J<özponti
névjegyzékben a r irlasztópolglrr által megadott szenrélyi azonosíttj. egycznek-e a
választópolgár l<öz1lonti nér,.;egyzékbeJi adatai az ajánlóír,en íi]tLlntctctt lclataival, a
választópolgtir - ir szavazást nlegeJőző 48. nap és az ajánlóiv leadása közötti iclőszak bármely
napj án - szcrcpclt c a nóijegyzókberl azorl választókeri.ilet vagy teleptiJés 1e]iintetében, al-rol
jelöltet a]'ánlott. iIlctvc a tletllzetiségi önkonrrányzati választásolr azon tlemzetiség
választópolgálaltótl t, atttclvttcli .jcJöJqét tlánlotta, a választópolgár net-n a.1ltirlott-e egy jelöltet

a

to

t]

l]sZoI.

A Helyi Választiisi

[roc]li (tor lhhiakban: HVI1 a kepviselój elölttől

a tlyonlatváll},oliat átvette,
azok fornlai és lal,ta]nli cl]erlijrzését elrrégezte. ennek sotátr lrregá]lapítolta. hoqi a.ie]ölt álta]
igénye|t 2 db ajánlóír,eket hiánltalanul visszajuttatta a HVI részére,és az azo]<otl szereplő 9
db ajanlás negí'elcl az clóír,ásolinak: a jelöltet ajáriló szerrréll,ek az adott személyi
azonosítóval 1étezii választópolgárok. lakóhelytiknek negfelelően ajánlottak .ielőltet. Igy a
jelöJt eselében 9 tlll érl énl,es ajánlás keliilt rögzítésle. Ezt kör,etóen a I,{VI a
nyomtatvánYo|( at. irján Iriszelr,énl,eket és az eller-rőrzésről késZiilt .ieletrtéSt a ["IVB részére
átadta.

Fentiekre tekintettel a

HVB

a rendelkező részben

foglaltak szerillt döntött.

A HVB a
liirdetőtábláj

lrat:irozltiit LcItgl,cl l(özsóg Ö n1<o rrrr án 1,zatátlait Po lgltrtll cslcri Hivata]a
án cls [-crlgyc1 l(özség hivatalos honlapján, a rvr.vrr,.l,qr3gl,ci,h.rr o]dalon teszi

közzé.

A határozat

a trtiLt,

]l

il

ill i.tlztltt

3

tlgszabályokon alaptll,

A jogorvoslatl,ól való tá.jóJ<oztatás aYe.221-224. §-án alapitl.
3.

jelö|t
-libor

7 1 84 Lerrgyel, Petőíj u, 106. szlrnl lllatti laltos rr. agyar
állampolgár, választójoggal relldelkezil(. Az,,E2" nyomtatván}t kitöltve ós al/rírva, valamint 2
()
db ajánlóívet. azo]rotl c]b a]áírással 2014. szepternber 08, rrapj án a Helyi Vr'Llasztási lrodához
(továbbiakban: HVl) bcnyiritcli1. A HVI az előírt ellenőrzése]<et elvégezte. all]elyl]ek solán
megállapította. hogy a jelölt által igényelt ajánlóíveket hiárrytalanuJ VisszajrLttatta a HVI
részére.és az azokoll szerepl'., q db aiántás nlegt'elel ez élőírásokr-rak. r,ir]anliI,t1 az azt a|áírő

Az elnök isl]lerteltc. hogr, |ábilln

lz a.lott

szenrélyi azonosítóval létezik, és lakólrelye az adott
választókeliilctbcll \ all, 1\z e]lerrőr,zés eredrriélryéről készített jelentést a HVl vezetője a HVB

választópolgár

elnökének átadta, anlelyct a FIVB tagai rnegtekirrtettek.

Ezt követően a

vi'r]asztási bizottság megállapította, hogy Fábián Tibor tiiggetlerr jelölt
nyilvántarlásba vételérreI<tör.vényi leltételei maradéktalanrrl ferrnállr-rak.

A

fentiekre figyelerrlnlcl a r,álasztási bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozaror hozta:

I-engveI Község Helyi Választási Bizottsága
7/201.1. (IX,8.) HVB számú határozata

A Helyi Választási

Bizottság Fábián Tibor (szül.: Bonyhád, 1974. 06. 2(l.: a.rr, Holrner
Katalin) 7184 Lcrlgycl. Pctőfi utca 106. szám alatti lakos választópolgárt, nr;nt független
egyéni listás képvisclő,jelöltet Lengyel Községben a 7074. évi általános önkormányzati
képviselő-választáson

nyilvántartásba veszi.

E határozat ellei] a tll eg],]ozatalától szánrított 3 napon beliil (2014. szeptenrber
Tolna Megyei Teliilcli Vá]asztási Bizottságlroz címzett (7100 Szekszárd, Szerrt
13.), de a Helyi Választlisi Bizottsághoz benyír;tott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezésnek tar,lalnlazniir

ll.

16 óra) a
Istvár-r tér 11-

a fe]lebbezós bcnyirjtójának nevét,
1akcímét(székhelyót) ós ha a 1a]<cinétől (székhelyétől) eltér, - postai értesitésicírllét,a
fellebbezés benyírjtól iinal< l,ii]asztása szerint telefaxszárnát vagy elekttotrilttts Ievélcírnét,
illetőleg kézbesítésjrllegbízottjának rrer,ét és telefaxszátrrát vagy elektrotrilitts levélcírnét.
A fellebbezesilc,rl új tcIl1,.,li ús bizorl;,ítókok is le]lrozlratók,
l<ell a fellebbezés alapját,

Fábián Tibor (sziii.: Bonylrác1, IC)74. 06. 26.; a.rr. Hohner Katalirr) 7184 Lengye l, l)etőfi rrtca
106. szám alatti laltos választópolgár 2014. szepternber 8. napján ftiggetlen egyéni listás
képviselőj elöltként treje]entl(ezett a Lelrgye1 I(özségben 2014. október 12, rrapj án rrregtartandó
általanos önkontlányzati kópviseló és polgárn-rester választásra.

A képviselőjelölt

csatoIta az ailatait tarta]tnazó. általa aláírt ..E2" 1bt,nlatlvrlt-tltat\,ányt. aláírt
nyilatkozatait, \,irlal]]i1,1t 2 clb i.lánlóír,en 9 (kilenc) db, LengyeI ltözségben nér,jegyzékbevett
választópolgár, áltaI l(ilöltött és saját kezírleg aláírt érvényesajánlást, A jelölt további
jelölésekkel nenr rentle] l<ezi]<,

A helyi örrkolmtinl,zati liópr,iseJől< és polgárrrresterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Ör,.jr, i 1 , rS (3) bekezdése értelmébena választópolgár bámely
r

állrsztókerii|. ti,(,|

\

-

l],Il,,

Az Övjt. 8, § ( i ) bckczttése szclillt a választópolgár, jelölési fajtánként töblr io]ö]let vagy listát
is ajánlhat, de csalt egy telepiilésen. íövárosi lteliiletben. rnegyében íbgacllrat eI jelölést.
Ugyanezen \\ (]) be](ezdósc alapján pedig, egyéni lisllrs r,álasztási rendszerben a

választópolgar egyiclc.jiileg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listtis és egy megyei
listás jelöltséget fogaclhat cl,

Az Öl,jt. 9. § ( ] ) loe 1,1,,:Jóse L,crldelkezili atróI, hogy egyérri listás liépt,iselő jelölt az. akií az
adott választólteliilct i,li]asztópolgárainrrk legalább 1%-a jelöltnek a.járllott, Lengyel
Községben ir közpollli szerv tauékoztatása alapján a választópolgáro]< szárll:r 484, enrrek
rr-regfelelőcrr a lióllviseliilcliiJL
legalább 5 (öt) dal,ab.

Ilr ilr,árttartllsbiL r,ételélrez szükséges

ajánltiszcIrénvek

szán-ra

A jelölt bejelerrtóse a hell,i önlrományzati képviselők és polgármesterek vá]asztlrsár-r, valamint
a nemzetiségi önkolnlát-t_vzati képviselők választásán a választási irodák lratáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban haszrrálandó
nyomtatványol(l,ól szti]ó 4l2O14. (VII.Z4.) IM rendelet (továbbiakbal: lMr.) 17, nellélrletében
szcrcplő ..I :l" ]l_\ ulliL.li\ .ii l\ ()ll iijllónhcl,

A Helyi
j

Választási Bizottság (továbbiakban: HVB). megállapította, hogy

ogszabályolibarl

el

a jeiölt

a

őír1 lcltótc]e]<rrek rllegfelel,

A

választásj eljár,ásró1 szóló 20l3. évi XXXVI. tőrvény (továbbialiban: Ve,) 307/G. § (2)
bekezdés alap.ján az cgyóni listás és az egyéni választókeltileti jclöltet, r,alamint a
poIgárnestcl jc I(ilte l lr illlr i r li]llsztilsi bizottslig. a íópolgárr-r-rester,i clö ltot a teriileti választási
bizottság veszi rlyiJvllrttartístla.
§ (1) bekezclés g) poltja értelnlében az ajánlóíveken 1eadott ajárrlásoltat - a HVB
döntésének előkészítéseérde]iéberr- ellerlőrzi; az ellerlőrzés kiterjed arla. hog1" az a.jánlóíven
a választópolgár virlat-t-tct-tt-lyi szürkséges adata fel van-e tüntetve, ]étezik e a központi

Az IMr. 1.

névjegyzéltben a l:ilasztópolgár által ttlegadott szenlélyi azonosíló, egyezrlek-e a
választópolgár liözponti néljegyzékbeli adataj az ajánlóíverr lclttintetett aclataival, a
választópolgár - a szar azltst r-rlegelőző 48. rrap és az ajánlóiv leadása ltiizötti időszak bárrnely
napj án _ szerepelt-e a nér,jegyzékben azon választókeriilet vagy telepiilés tekit-rtetébcl-r, al-rol
jelöltet ajánJott. il]ctve a nenrzetiségi önkormányzati r.álasztáson azoIl nemzetiség
választópolgáral<ént. anlclynclt jelőltJét ajálrlotta, a választópolgár rrerrr ajár-rlott-e egy jelöltet
(öbbször.

A Helyi Választtisi ]1-or]ll (ttll,1ibbiakbarr: FlVl) a liépl,iseiój e lö lttő1 a Il\()1lltat\ál])oliat átvette,
azok fornai és taltalllli cllcrrór,zését elvégezte. ennek sorárr rnegállapította. hog1, a jelölt által
igényelt 2 db ajánlilivellet hiárrytalanrrl visszajuttatta a HVI részére.és az azokon szereplő 9
db ajánlás rrlcgli,lel lrz ciijírltsoltrlalt: a .jelöltet ajánló szenéll'eli az adott szenrélyi
azonosítóval létező r,iilasztópolgár,ok. Iai<óhelyiiknek megfelelően ajárrlottali.jeliiltet. Igy a
jelölt esetében 9 clb érl,érlvesajánlás keriilt rögzítésre. Ezt l(ijvetijen a HVI a
nyomtatválryokat. aiárl l(lszclr.érll,eket és az ellenőrzésró] késztilt iclentést a HVB r'észére
átadta.

Fentiekre tekintettel a

IlVB

a rcrrdelkező részben íbglaltak szeliDt dö]ltijtt.

A HVB a

lratár,ozatiit Lerrgyel l(özség Önkotm ányzaíának Polgárrr-resteri Hivatala
hirdetőtábláján és Lengyel I(özség hivatalos honlapjárr, a wrvrv.leng],c].h rr oldalon teszi
közzé.

A határozat

a nlár hivltl<ozott jogszabályokorr alapul.

A j ogor-voslatr-ó l l,aló
4.

jelölt

tir

jéIioztatás aYe.221,221. §-án alapu1.

Az elnök isllertette, lrogy Antal János 7184 Lerrgyel, Petőfi u. 2J.

sz,átl:. alatti lal<os t-tlagyar
állampolgár, választó.jougal rer-rclelkezik, Az .,E2" nyorntatványt kitöltve és aláírva. r,alamitrt 2
db ajánlÓívet, alokon 9 db aláír,ással 20I4. szeptenrber 08. tlapj án a 1-1clyi Választási lrodához
(továbbiakbarr: HVI) benyirjtott, A IJVT az, előítí ellerrőrzéseket elr,ógczte. anlelyrreJ< során
megállapította. hogy a .iclölt által igényelt ajánlóíveket lriárrytalanuJ ViSszajuttatta a HVI
részére. és az azLrliiltl szcl,c1lIii 9 c{b lr.1 r:rrll1rs rllegíblel az előírásolinak. r,aliltl,tit,tt az azí a\áíró
választópolgár LIz irr]ott szetnélyi azonosítóval létezik, és JakciJrelye az adoti
l,álasztókeliiletbcll t,lttl ,\z cllenőr,zés ereclrlénl,ér,ől kéSzítettjelenlést a IT\lT r,ezetőjc a HVB
elnökének átadtzr. irnlclvct a H\/B ta.qjai nre ete]{intettek.

Eá követőerl a rálasztlLsi bizottság rnegáliapitotta, lrogy Antal .Iárros ltiggetlen jelölt
nyilvántartásba r,étcIélreli töI-vérryi feltételei nraradéktalarrul fennálInak.
A

fentiekre figyelelllrllel a r,álasztási bizottság
alábbi határozatot hozta:

3 igen szavazaítal, ellenszavazat

nél]<i.il az

Lenel,e| Község Helvi Választási Bizottsága
8/2014. (IX.8,) HVB számú határozata
.Iános (sziil,: Bonyhád, 1958, 0l. ]E,; a,n, Mátai Anna)
7l84 Letlgyel, l'eto1l Lltclt 27. szánr altrtti lakos választópolgárt, nir-rt tüggetlen egyéni listás
l<épvisclőjelöltet l.engvel Községben a 20l4. évi általános önkormánl,zati lrépvisclő-

A Hell,i Választlisi Rizottság Arttal

választáson

nyilvántartásba vesZi.

E halározat elletl a trleghozatalától számított 3 naporr beliil (2014. szeptenrber 11, 16 óra) a
Tolna Megyei Ter-iileti V:ilasztási Bizottsághoz cimzett (7700 Szekszáld, Szerlt István tér 1113.), de a Helyi Vá]asztási Bjzottsághoz benyíljtott fellebbezóssel lehct ólni.

A fellebbezésnek taI-laltllaznia ]<e11 a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyír;tójának nevét,
lakcírnét (szélihclyút) ós - lra a lalrcílrrótől (széklreIyótől) eltér - postai órtesítési címét, a

fellebbezés benyűljtójárlak r,lr]irsztása szeIint telefaxszáirrát vagy cleklr-oni]iLrs levélcínét,
illetőleg ltézbesítésinlegbízottjlrtlalt tlevét és telefaxszárrrát vagy elektlor-riltrrs levélcírnét.
A fellebbezésberl írj tclrll,eJt és bizonyítékok is fellrozhatók.

INDOKOLAS
Antal János (sztil.: Borl.vhricl, l958,
sziml alatti lakos vlrlasztópolgár

0l, iE.; a.n, Mátai Anna) 7184
20l4. szeptetnbet, 8. napján

Lerrgyel, l'etijli tltca 27,
liiggetJen cgyórri listás

képviselőjelöltkérrl beiclent]\ezett a Lengyel l{özségberL 2014, október 12, napjlrrr rnegtartandó
általanos önkorrllállyzati liépviselő és polgámrester választásra.

A képviselőjelőit csatolta az

aalatait tartalmazó, áIíaIa aIáííí,,E2"forr-tlanyorrltatványt, aláírt
nyilatkozatait, l,alatl-titlt 2 db qánlóiven 9 (kilenc) db, Lengyel községben névjegyzékbe vett
válasaópolgál llLta] ]iilij]tött és saját kezűleg aláírt érvényesajánlást. A .jeJölt további
jelölésekkel tlerll rendelkezik.

A helyi örrkornrányzati liépvisclők és polgármesterek választásáról szóló 20l0. é\,i L. törvény
(továbbiakban: Övjt 1 1- § (3) bekezdése érlelmében a r,álasztópo]gár bárrnely
választókeli]]ctbcll r.rIlrszlLt.rlú,

jelölési lajtánkétlt több jelöltet vagy listát
íővárosi
keriiletben,
megyében 1bgadhat el jelölést.
is ajánlhat, cle csirk eg1, telepüriéserr.
Ugyanezen § (2) bekezdése alapján pedig, egyéni 1islás r,álasztási rcndszerben a
választópolgár cg1 idr,liiIcg legt-eliebb eg1, polgál,1rrcstcri. egy eg,réni ]istiis ós e,g1 rrreg;,t,i

Az Övjt. 8. §

(1) bekezdóse

szelillt

a választópolgár

listás i elöltséget fbgadhat cl,

Az Övjt.9. 5\ (1) beltezdése retldelkezik ar:ról, hogy egyérri listás képl,isclőjelölt az, akií az
adott válas,/t(il(cliilcl r lr ltrsztópo lgiirainal< Jegalább 1%,a jelöJlneli ajánlott. Lerrgyel
Községberi a központi szerv tájékoztatása alapj án a választópolgárok szltt,lla 484, errnek
rnegfelelően a képviseIőjelöit nl,ilvántartásba vételéhezsziikséges ajánlószelr,ények száma
legalább 5 (öt) darab.

A jelölt bejelentése a llc]r i ón 1,ornlánt,zati liépviselőli és polgár rrrester-ck r, lr lasztlts/rn. valarlint
a nemzetiségi iit-tiitlt,trlirnr zal j liúpviselőli választásán a választási ilodáIi ]iatás]<ör,óbe tafiozó
feladatok végrehaj tzisának I-észIetes szabályairól és a vá]asztási eijárásban liasználarrdó
nyomtatvár-ryokról szóló zli2014. (VII.24.) IM rerrdelet (továbbiakban: lMr.) 17, mellékletéberr
szereplő,.E2" rryomtatr.,állyoll töltél]l]et.

A Helyi Vílasztási Bizottság

(továbbialóan:

jogszabályokbarr e]őír,t ltltételekr-reli

rTT

válaszlilsi cJj;illi:l" l ..,(',l,J. ]í]1] ór
bekezdés alapján az egyéni listás

A

HVB)

rnegállapította, hogy

a jelölt

a

egl'elel.

i \\\\/], töri,ón1, (toi,ább ilLli lllIl: \'., ) 307]C- § (2)
és az egyéni választókerti]eti jelöltet, r,alan-rint a

polgármesterjelöhet a he I},i r,áIasztási bizottság, a 1ópolgárrrresteí-j eiöltet a ter|ileti választási
bizottság l,cszi nvilr,ántlr-tiisbl,

IIy[r. 7. § ('i) bekezLlós g) pontja érlelrrrében az ajánlóíveken leadott ajánlásokat - a HVB
döntésének e]őkészítéscólclckében - eller-rőr,zi; az ellerrőrzés ltiterjec,l alra. hog.v az ajánlóíven

Az

választópoJgát, vallttllelltlvi sztiliséges adata fel van-e ttilltetve" létezili-e a l<özporrti
névjegyzékbena valasztópolgál álta] ],negadott szerrréJyi azonosító. egveznek-e a
választópolgár l,ózp,,,rrLr rrúrj cgyzéitbeli atlatai az aj.ánlóívetl le]tiiiltctell adalaival, a
választópolgár - a szavazást r-r-regelőző 48, nap és az alén\óiv leadása közötti icliíszal< bármely
napján - szerepelt-c a rlér,j egyzéltben azon választókeriilet vagy telepiilés telrirrtetében, ahol
jelöltet ajánlott. illetve a netlzetiségi önkornányzati választáson azon nenlzetiség
választópolgáral<ént. anleIync)i jelöltjét ajánlotta, a választópolgár nenr ajárllott-e egy jelÖltet

a

tot]t]szor.

A Helyi Választási lloda (tor,ábbiakban: HV1)

a képviselőjelölttő1 a ilyo1]]tatványol(at átvette,
cnnek során r-r-rcgállapíttltta. htig1' a.jclölt által
c]lenőr,zósét
elr,égezte.
azok formai és tartaltlli
igényelt 2 tlb :rlánIóir cltct lrilrll1,taiar-rrrl \isszaiLlttatta a HVl részére.ós az azo]<cltl szereplŐ 9

db ajánlás nlegíélei az clijírásolir-rak: a jelöltet ajánló személl,eli az aclott személyi

azonosítór,al létczii r á lasztri1-1o lgá;,olt- lakólT elyiilinek rllegíelelőerl ajlirrlottak .jeJöltet. Igy a
esetclhen 9 il]l ót,i (,nr e,s a jánlás lteriilt r,ögzítésre. Ezt I<ijvetőe rr a HVI a
nyomtatványokat. a ján lószelr,én_v''eket és az ellenőrzésről késztilt .jclentést a FIVB részére

jelölt

átadta.

Fentiekre tekilrtetle] a HVB a lenclell<ező r,észben foglaltak szerillt dajntött,

A HVB a

liatllt,ozalitt Lt-Il3ye1 Község Örrkornlán yzatárrak Polglirlrrestcri Hivatala
hirdetőtábláján és Lcngye1 Község hivatalos honlapján, a WWr.v.19.! _9,_vc1.1]t] olda]on teszi
kőzzé.

A haíározat a

t-tlár

h

t

virtkozott.jogszabályoJ<orr alaprrl.

A jogorvoslatl-ól r,aló llrjékoztatás ttYc.221-224, §-án alapul.
5.

jelölt

Az elnök

islnertetle, hogy Kovács Jánosné 7184 Lengyel, Petőfi u.41. szlrnl a]atti lakos
magyar állampolgár, r,álasztójoggal rerrdelkezik. Az ,,E2" nyomtatvál]yt kitöltve és aláírva,
valamint 2 db :1árlltlir ct. lzoltot-t l() rlb aláírással 2014, szepterlrber 0E. napján a Helyi
Választási Irocl/rhoz (tovlrbb iakbaIl: HVI) benyíütott. A HVI az ciijír,t ellenőlzéseket
e|,régezte, anelynek sol,án l-tregáliapitotta, hogy a jelölt által igényel1 ajánlóíveket
hiánytalanul vissza.juttatta a HVI részére.és az azokon szereplő l0 db qánlás rllegfelel az
előírásoknak. valatllint az tl,zl ttláírő vtilasztópolgár az adott szenléJyi :rzonosítór,a] létezik, és
lakóhelye az a(lott r, ii las ztóiiertiletbctl vatr. Az ellenőrzés eredményélől készítctt jelerrtést a
HVI vezetője a IlVts e]nökének átadla. an]elyet a HVB ta&iai megtekilltetteli,

Ezt követőeIl a r,lrllsztirsi bizottság nlegállapílotta, lrogy Kovács .Iánosnó liiggellen jelölt
rT;rilvárrtartásba r,éie lcIlcii lóI\

cnyi t'eltételei nraradéktaianul

I'erlr-rá1lIlaIi.

A

fentiekre figyelerrrrrleI a r,álasztási bizottság 3 igen szavazattal, eiletrszavazat nélki.il az
alábbi határozatot hozta:

l,engvel Község Helvi Választási Bizottsága
9/20l4. (IX,S,) HVB számú határozata

A Helyi Yálasztási Bizottság l(ovlrcs

(sziil.: Nagy Mária, Bonyhád, l954. 09. 07.;
a.n. Rancz Mária) 7 ]Sul l,engyel, Petiifi rrtca 4] , szárr-r alatti lakos viirlasztópolgárt, nint
függet|en egr,éni listís lii,pv isclő,ieIöltet [-engl,el Községben a 20l4. ór,i áItalános
önkormányzati kópl isclíi-r,írlasztáson
Jár-rosné

nyiIvántartásba veszi.

E határozat elleIl a lllcglrozlltallLtól szllrlított 3 rrapon beli-il (2014. szeptenlbcr l1. 16 óra) a
Tolna Megyei Tcriilcti Vlrlasztási Bizottslrglroz círlzett (7l00 Sze)<szlrld, Szerlt lstr,árr tér l113.), de a Helyi \iálaszlási Bizottsághoz beny,rr.;tott lellebbezéssel lehet élni,

A

fellebbezésnek tartzrlmaznia keli a fellebbezés alapját,,a fellebbezés benl,rrj tój ának nevét,
lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcítnétől (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,a
fellebbezés benyírlLó.jának r,álasztástr szerint telefaxszárr-rát vagy elektl,orrikus 1evélcímét,
illetőleg kézbesítésinr cgb ízottjátlak llevét és telelaxszánát vagy e]ekh,orriktrs lcvólcímét.
A fellebbezósbcrl [1 tcrlvcli ós i-lizonyítékok is ielltozlratók.

INDOKOLAS
Kovács Jálosrré (szLil.: Nagy Mária, Bonyhád, 1954, 09, 07.; a.n, Rar-rcz Mária) 7184 Lengyel,
Petőfi utca 4l, szárl alatti lakos virlasztópolgár 2014, szepternber 8, naplán fiiggetlen egyéni
listás képr, iselii ]c]ajll Lell t bc.jclerltliezelt a Lengye1 Községberr 201.1. október 12. napj án
megtartandó lilta]áIlos ó n li.,.lt,nllitryzati l<épl iseió és polgánnester vá]asztásra.

A képviselőielö]1 cselOlta az adatait tartalnlazó. általa aláír,t..E2" lilrnlattr o Intat\,ánvt. aIáírt
nyilatkozatait. r,alaIllirlt 2 clb irjánlóivel L0 (tíz) db, Lerrgyei községben nérlcgyzékbe vett
választópolgiir- illt.il i,ili)ltött ús strj/rt ltezúleg aláirt érvérryesajánlásL, l\ .jelölt további

jelölésekkel nen rencle]]<ezik,

A helyi őnkolmánvzati l<épvisclill< ós polgármesterek r,álasztásáI,óI szóló ]0l(). évi L. törvény
(továbbiakban: Ör,jt.t ]. s\ (3) bckezdése énelrnében a választópolgár bármely
választókerii lctbctl

r,á

laszth aló,

belicztlcse szeritrt a választópolgár jelölési fajtárrkónt tajbb jclö]tct l,agy listát
is ajanlhat, de csak egy telepiilésen, íővárosi keltiletben, t-lregyéber. tbgadhat el jelölést.
Ugyanezen § (2) bekezdése alapján pedig, egyéni listás választási retldszerben a
választópolgár egyideiíileg leglél.iebb egy polgármesteri, egy egyélli listás és egy rnegyei
listás jelöltségeL tbgadhet el.

Az Óvjt. 8.

§

(

l)

Az Övjt. 9. § (t) beliezttése retldelkezik arról, hogy egyéni listás képviselőjeiillt az, aktt az
adott választókeliilet \ iilaszlópolgár-airrak legalább 1%-a jelöltrrek ajánlott. Lengyel
Községben a ltözpclIlti szcr-r lajékozlalásir alapján a választópolgát-o]t szlttllir 484, errrrek
megfelelően a liépvisclii.jcliilt nv i lr,á rltartá sba vételélrezsziikséges ajirnlclszclr,únyeli szárr,a
1egalább 5 (öt) dalab,

A jelölt bejelentése a hcll,i ötlltot,trrárl,zati képviselől< és polgármesterek r,álasztásár-r, valamit-tt
a nemzetrségi önkornríllyzati képviselők Választásán a választási irodák hatásitin,ébe taftozó
leladatok végreIral tirsarlirli részlctcs szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatválryol<I-ól szó]ó 412014. (VII.24.) IM rerrdelet (továbbiakban: IMl-.) l7. nrellékletében
szereplő ,.E2" nyonltat\ itllyoll történhet.

A Helyi

Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) megáJlapította. hog}, a jelölt

a

jogszabályokbarr előírt léltételekrrek rnegl'ele1.

A

választási eljllrlrsról szó]ó 2013, évi XXXVI. törvény (további:rliban: Ve.) 307/G. § (2)
bekezdés alaplán az egyclli listlis ós az egyérri váIasztókerii]eti jelöltet, valamint a
polgárrnesteljelö ltet a ilell,i l,ii]asztási bizottság, a főpolgárr-rrester-j elö]tct a telti]eti r,álasztási
bizottság veszi nyi]r,irnllrrtlrsba.
ér-telnléberr az ajánlóívekerr leaclott ajánLásolrat - a HVB
döntésének előliészítcisc ércleliclbctr e]lerriilzi: az ellenőrzés ltiterjed ar-r,a. 1rog;, az aj/rnlóíven
a választópoJgár lalltllellttvi sziiJtséges adata fel van-e tiintetve. létezil<-e a központi

AzIMr.7. § (l) bekczités _e) porltja

névjegyzékbena r,álasztópolgár által nlegadott személyi azonosító. egyeztrek-e a
választópolgár Jtöz1lorlLi nér,legyzékbeli adatai az ajánlóíven feltiintetctt adataival, a
választópolgár a sza\.7ást rlregelőző 48, nap és az qánlóív leadása közötti iclőszalt bárrrrely
napj án - szerepelt,c a rrórlegyzékberr azorr választókerület vagy telepiilés 1ekintetébetr, alrol
jelöltet ajánlott. illclr,c ll ncrrrzctisógi ónkom/rnyzati r,lrlasztáson azon nenrzetiség
választópolgáraltént. atltclytlek .ielö]tjét aján]otta, a választópolgár netrr a.játtlott-e cgy jelöltet
többször.

A Helyi Választási lloc]a (tor,ábbiakban: HVI)

a képviselőj elölttől

a ll),onltatviin),okat átvette,
hogy tr jelölt által
megállapította"
azok formai és tartalrni cllenórzését elvégezte, ennek során
igényett 2 db a.1ánlóír,clict hiárrytalanrr1 visszajttttatta a HVI részére,Ós az azokorr szereplő 10
db ajánlás megl'cleJ irz e]őírásoltnali: a .jelöltet aj árrló szenrél5,ek az adott személyi
azonosítóval létczij \ íliNztópolgároli. lalióhelyiiknek nregfelelően ajarrlottalt .ielöltet. Igy a
jelölt esetében l0 tl1l óri ónl,cs a.iánlás kertilt r,ögzítésre. l]zt liiivctijen a HVI a
nyomtatválryoliat. irjlin ltiszeIr érrl,ckct és az ellerrőrzésr,ől ltósziilt .jelcntést a Il\IB részére
átadta.

Fentiekre tekinletLei a H V B a rerrclell<ező részben íbglaltak szerint döntijtt.

A HVB a

l-ratározatat LengyeI i(özseg Önkornlányzatának Polgárnlesteri Hivatala
hirdetőtábláján cts Lcrlgl,e1 I(özség hivatalos lrorrlapjárr, a lvrvrr,lctl{l cl.]tu o1dalorr teszi
közzé.
A hatarozat a
A

jo

2,

napirenrl

IrriiI,

hil irl].ozott j ogszab/llyokorr alapul.

gorvos latró J v aló

t./rJ

óJ<oztarás a Y e. 22 1 -22 4.

.S

-árr alapuI.

Az ülést vezetij HVB c]nök ezt ](övetően elnondta, lrogy az alábbi l választópolgár kérte a
települési ön1<otnltnyzati viil:rsztltson polgárr-rrester-j elóltként való rl yilr,/rrl ta1,1llsba r,éteIét:
1.

jeJöJt: I-tiline z l\rrtlr,ea

A HVB elnöke ezt l(aivctőell isnertette, hogy

a képviselőjelőltekre érvérlyes szabályokon túl,
az Övjt. 9. § (3) bekezties a) pontja értelmében polgármesterj elölt az, akit zr 1 0 000 vagy arurál
kevesebb lakosú tcleplilós választópolgárainak legalább 3%-a jelöllnek iqánlott.

Lengyel Községberl a közporrti szerv tájékoztatása alapján a választópolgárok szána 484,
ennek megfelelőetl a po lgált-1-1c stel jelö lt nyilváritartásba vételél-rezsziiltséges ajánlószelvér-ryek
száma legalább 15 1Llzerlót) darab.
l. jelöl1

Az elrrök isnlertette.

hog1, I-ór,irrcz Ancllea 7l84 Lengyel, Béke u. 9. szánl alatti 1akos magyar
állampolgár, vá Iasztil.jtlggal lcrrdelkezik, Az ,E2" nyorntatvállyt kitöllve és alírirva, r,alarrrint 3
db ajárrlóivet, lLzoltorr f-1 t]b aliiiriissal 2()l4. szeptenlber 04- rlallján a Hclvi Vá]asztási
Irodához (továbbial<l;an: FlVI) ben),úitott. A HVI az előírt ellenőrzéscltet elr,égezte. allelynek
során nregállap ította, ll0g}- a jclöIt által igónyelt ajárrlóír,eket l-riár-ryirlan Lll IiSSZrrJ uttatta a HVI
részére. és az azoku) szereplő 24 db ajárrlásból 23 clb meglelel az előírásokrrak. r,alamint az
azt a|áirő választópo lgiil, az adott személyi azonosítóval létezik, és lakóhelye az adott
választókeriiletbell vilLl. L db aláír,ás az ellenőrzés éredményeiiéntegvéb okból nem
elfogadlrató. Az ellelliirzés ercclrlényélól liészitett jelentést a I{VI vezetője a TTVB elrrökének
átadta, amelyet a HVB tagai nlegtekirltettek.

A jelölt független jeJöltltént kíván indulni. Az ellenőrzés eredrnór-ryér,őJ készítettjelentést a
HVI vezetője a IIVB clnijltének átadta. anrelyet a HVB tagjai me gtckinlctlc](.

Ezt követően a

r,1l]asztlrsi bizottság negállapította,

hogy LőI-incz Arldrea fliggetlen

polgármesteíj elöJt ril,ilvilrltartásba r,éte]érrektörvényi leltételei maladé]<taIanrr l lennállnak.

A

fentiekre figyclenlnlcl ir rl|lszlasi bizottság 3 igen szavazattal, e]lenszavazat rrélkiil az
alábbi határozatol ho/1ll
:

l-ení]r,el ](özsóg Heh,i \/álasztási Bizottsága
10/201.1. (lX.8.) HVB számú határozata

A Helyi V:ilaszílisi 13izrlttsiig Lijlir-rcz Andlea (szilJ,: Fodor Arrdrea, I{orllló, 1966. 06. 27.;
a,n. Kirch I(risztina) 7lE,1 Lcngl,e J, Bólic Lr. 9,, szám alatti lakos r,á lasztópoJgár1, mint
független polgármester,ielöltet Lengyel Községben a 2014. évi általírnos örrkormányzati
képvisclti és polgír r nres ter r,álasztáson
nyilvárrtartásba veszi.

E határozat ellen a nl c,g]lozataliitó] szárllított 3 napon belül (2014. szeptenlber ll. l6 óra) a
Tolna Megycr rerlilcti Viilasztási Bizottsághoz címzett (7100 Szekszárcl, Szent István tér 1113.), de a Helyi Válaszlási Blzottsághoz benyúr;tott fellebbezéssel leI,Let élni,
fellebbezésne]i 1llftll ]1]lltzil il kel] a le]lebbezés alapját, a fellebbczós bcnyírjtójárlak nevét,
lakcímét(székhelyét1 ós - ha a lalicírlétől (széklrelyétől) eltér - postiil értesítésicínrét,a
lellebbezés bcnyúrjtó_ján al< r.:ilirsztása szerint telefaxszámát vagy e]elttrotrilius levélcímét,
illetőleg kézbesílésinlcgbízcllt jirnak nevét és telefaxszár-nát vagy elelitro11ikLjs levélcínrét.
A fellebbezésberr í1 tények és bizorryítélrok is felhozhatók.

A

INDOKOLÁS
Lőrincz Arrdrea (sztil.: Foclor Ar-rcilca. I(ornló, 1966. 06. 27.; a.n. Kirch Klisztina) 7184
Lengyel, Bé]ie u. 9., s., írrt a]atti lalios választópolgár 2011. szepte]IL]e1, 8. napján fiiggetlen
polgármesterj elöltként bejelentkezett a Lengyel Községben 2014. október l2. napj án
megtaftandó általános ötrlrotr-tlátlyzati képviselő és polgármester választásra,

A

lölt csatolta az

adatait ta:f'almaző,,E2" fortnanvorlltatváIryt, aláírt
rryilatkozatait, valatlritlL 3 db ajánlóivcn 23 (huszonlrárom) clb, Lel-rgyel községben
névjegyzékbevctt l,á]asztóllo]gár által l(itöltött és saját kezíileg aláírt él,r,érlr,es ajánlást, A
1eiölt további .jelöJéseli licl nenl rende]kezi]<,
polgármester-je

A helyi önJ<ornrán},zati ]ié])\,ise]ők és polgárrr' esterek választásárói szóló 2010. évi L. törvélry
(3) bekezdése éfielmébena választópolgár bármely
(továbbiakban: Orlt.) l.
választó]<eriiietben

vui]

aszthatil,"S

§ (1) bekezdése szeri],lt a választópolgár jelölési fajtánként több.jelöltet vagy listát
is ajánlheL" tle .:.lil,
trl1,1rLilóserl. 1ilrlirosi kertilctben, nlcgl,éllcn lilgatlltir1 cl .1clölóst.
(2) bcltezclése alapján pedig, az egyéni Iistás r,lrlasztási t,etlclszerben a
Ugyanezen

Az Övjt. 8.

§

.r

váIasztópolgár egyidc,jiileg legléljebb egy, polgárnresteri, egy egyérri listás és egy nregyei
listás jelöltséget fogadhat el,

Az Óvjt. 9 § (3)

elölt az, akit a l0 000 r,agy annál
legalább
3%-a jelöltnek ajánlott. Tevel
kevesebb lakosú telepiilés l,álasztópolgárainak
Községben a központl szeív tájékoztatása alapj án a választópolgárok szálltt l220, ennek
be]tezclése érlelrlébenpolgánrresterj

megfelelően a 1loluálnl cstclic.lö]t
legalább 37 (harrrrirrc hót ) clarab-

nv

il\,ántartásba vételéhezsziiltséges lrjlilll(lszelr,ényelt száma

A jelölt bejelentése a hcll,i ötrkormányzati képviselők és polgárrrresterek l,álasztásár-r. r,alarnint
a nemzetiségi öt-t]ttlt,trliLnl,zali liépviselők r,álasztásán a választási irodzik hatás]<örébe taftozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4r2()l4. (VI1,24.) lM rendelet (továbbial<ban: IMr,) l7. me]lékletében
szereplő ..El" tr; ottttlt r :ltlvott töt,tetlItel.

A Helyi

Választiisi t}izottság (tor,ábbial<ban: HVB) nregálJapította. hoqv

jogszabályolibarr ciOi1,1 leltctclel(ncii r-rregt'elel.

a jelőlt

a

A

választási eljárásrtl1 szóló 2013. ór,i XXXVI. törvérry (tovább ia]lbarl: \''e.) 307iG. § (2)
bekezdés aJapján az eg\.,énr listtis ós az egyéni választó]<erii]e t i jelöltet, valanint a
polgarmestelj elöitet a hclYi VálaSZtási bizottság, a fÖpolgármester-j előltet a tcriileti r,álasztási
bizottság veszi nviivlrntaltásba.

Az nylr. 7.

1) bekczdés g) pontja értelrr-rébenaz ajánlóívekelr leadott ajárrlásokat - a HVB
döntésének előkészítéseér,delióbcn ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed alra. hog;, az ajárrlóíven
§

(

választópoJgár r llllltllclrtlli sziilisóges aclata fe] van-c ttil]tct\.c. lótczi]i c a 1iözporrti
névjegyzékben a r:llllszlti1lolgár Ii]tal l]]egadott szerrrélyi azorlosító. cgyezrlelt-e a
választópolgár közporlti nór,.jegyzékbeli adatal az ajárrlóiven 1ilttilltctctt adataival, a
választópolgár - a szavazást tnegelőző 48. nap és az alánlóív leadása közötti időszak bárrnely
napjan - szerepelt-e a nór.,1egyzékbell azon választókerület vagy teleptilés tekintetében, ahol
jelöltet ajánlott. jl]elr,e a nenlzetiségi örrkományzati választásoll azon nenzetiség
választópolgáralrérrt, arllelytrek jelöltJét ajálrlotta, a választópolgár nerlr a.j/rrllott-e cgy jelöltet
többször.

a

A Helyi VáJasztlrsi Iroda

(tor ábllialtban: HVT) a képviselőj elölttő1 a ll\ ()l]]tat\,ál]\,ol(at átvette.

azok formai és taftall]li ellenőr,zését el\,égezte. entlek során n-regállapította. hogy a jclölt által
igényelt 3 db ajánlriír,t,J<c,t hiánrtalalltrl visszajLittatta a FIVI részére.és trz azoliot-l szereplő 23
db ajánlás nreglclc1 az eiőirásokr-rak: a jelöltet ajánló szernélyek az adott szernélyi
azonosítóval létezij r,áIaszttil;olgár-oIr. lakóhelyiiknek megfelelően a jánlottak .jclöltet. l ajánlás
egyéb okból nclll cllbgadható, Igl,a.lclölt esetébctl 23 db érvényes ajánlris Jieriilt r,ögzítésre.
Ezt követően rr Ilvl a nr tlt,tltatr,án},okitt. ajánlószelvényeket és az ellenőrzósről késziilt
jelentést a HVB részérc/ltacita.
Fentiekle te]<irltcttcl a HVB a lcIrclcllicző r,észberr ioglaltak szelilrt dölrtajtt.

A HVB a

lratározati]ü Lengl,e1 Község Önkormányzatának Polgárnesteri Hivatala
hildetőtáblá.ián és Lerlgyel I(özség lrivatalos honlapján, a wyly.lelgl,e l.hLL olt]alon teszi
közzé.

A határozat az Ö\,jt. l, 1s (3) bekezdésén,8.
és a már l-rivatkozott jogszabályokon alapt

§ (1)-(2) bekezdésén,!,

.s

(3) bckczdés a) pontján,

.

A jogorvoslatról való tlriól<tlztatás aYe .221-224. §-án alapul.

3.

napírend

Az ülést vezető HVB e lrrők tz'úéköztatta a HVB tagjait, ho§y az alábbi 3 választópolgár kérte a
települési nétrret nenlzetiséqi ötrkornlátryzati választáson képl,iselőjclöltkónt való
nyilvárrtartásba r,ótc
1.

l

elt

:

jelöJt: Baltonlyné Herr- Ildikó

jelölt: Leipold Zoltán
3. jelölt: Nérrlet Szilvia
4, jelölt: Kala .Iózseí'
2.

A HVB elnö]te isllleftctle a nc,nlzctisógek jogairól szóló 2011, évj CLXXIX. törvóny 53, § (1)
bekezdését cs j..l, .s-lii. all1.1\el\llel( érLclnléberra választásorl vlrlasztó, alii a Ilcnlzetrség;
névjegyzékben szere]]el. A nenlzetiségi nérlegyzékbekérelmére fel ke]l verlrri azt, aki

a) a helyi

ör.rkortllán

1,zati liépviselóIr

és polgár,mesterek

választásár-r szavazati joggal

rendelkezik,
b) az e törvényben nregiratározott rLenrzetiséghez tarlozik, és
c) e nemzetiségl-rez tar-tozáslrt e töl.Vényben meghataíozott tartalott-tt-tlal és a választási
eljárásról szó]ó törr,órlvbcrl rrleglratározott eljárási rerrdben rnegvallja; továbbá
A választáson a rletlrzctiségi nórjegyzókbe vett választópolgár választható, ha
a) a helyi önliornlálrvzati liépr isclők és polgárnresterek választásán r,álasztható.
b) a nemzetiségi ilnl.,ol,Ill1rnl,zati ltépl,iselók rr-regelőző két általános vlrlasztásár-r. valan-rirrt az
jelöll.ie" továbbá
azokat követő időközi r,álasztásokon trenr volt rnás r-remzetiség nemzetiségi
c) nyilatkozatot 1t,sz lrr-ó]. hoqv

ca) a nemzetiség képl,rseletót r,állalja,
cb) a nemzetiségi J<özösség nl,e]vét beszéli, kultúráját és lragyornálryait isrllct,i,

Egyben jelczrc

llzl rs. ltog1 a

törr,órly, 5E. .s (1) bekezdése ér-telnlóbcn

a

vá]asztáson

nemzetiségi szervezet ál]íthat i e]öltet.

választási eljárásróJ szóló 201l. évi XXXVI. törvény (továbbiakbarr: Ve,) l25. § (1)
bekezdése alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.

A

Az ajánlásoli cl]crlórzóse

sot,iltr tlleg

licll vizsgálni a Ye. 122. §-ban

fogJ:rlt követelr-r-rérrYek

teljeitilését,azonosíLiuri ke1l az ajánló választópolgárt, me§ kel1 állapítani, hogy rendelkezik_e
váiasztójoggal, tor,lrbllit lllcg 1<ell állapítarri, hogy az érvérryesajánJ:isok szlrnta eléri-e a
jelöltséghez sztilrséges szltlllot. A jogszabály 127. § (1) és (3) bekezdóse aiapjáll az ajrinlások
a.|elölt bejelerltéSetől számított lrárom napon belül kel] elvégczrri, és az ajánlások
"llenőrieset
ellenórzéséneli crcdnrónl ér,(i1 a r, álasztási iLoda tájékoztatja a jelölt rr,"''ilr'ár-rtartásba vételére
illetékes választási bizottságot.

aiapjiiri az iilcié]tes i,álasztzisi bizottság tlindetl, a törvényes ltltételeknek
rnegfelelő jclöi() szeIr ezetet. .jclti]tct. illctr e ]istllt - legkésőbb a be_lelcntését llör,etó r-regyedik

A Ve. l32.

..\

napon - r-ryilviir-rtal-liisba

v

esz,

l. jelölt

Petijll u, (l3i3, szárn alatti
lakos magyar állanrpolgát. r,álasztójoggal rer-rdelkezik, nyilatkozott, hogy a nemzetiség
képviseleúvállaljii. lr ilerlrzctisógi ltözösség rryelvét beszéli, kultúLáját és hagyonrányait
ismeri, korábbarl ,re,ll r o]t t-trlts rrer-nzetisóg rrer-r-rzetiségi jelöltje, valanlirlt a HelYi Választási
jelöltet a
Iroda iájékoztatása szeriI-tt a német nemzetiségi vátasztói jegl,zéken szerepel. A
(7100
Szekszárd, Garay
Tolna Megyei Német l(isebbségi önkormányzatok szövetsége
tér 4.) jelölőszervczet jelölte.
Ezt követőerr a r,álirsztlrsi bizottság megállapította, hogy Bakonyiné Herr Ildikó jelölt

Az elnök

isl,]]eítette. hog}, Bakonyilré Herr Ildikó 7184 Lengyel,

nyilvántartásba r,éte]érlc]< törr,érlyi fe]tótelei maradéktalanrrl fennállnak,

A

fentiekre figyelerlrnlel a r,lrlasztási bizottság 3 igen szavazattal, cllctlszavazzrt r-rélkii] az

a]ábbi határozatot hozl il,

A Helyi Választási Bizottstig Bakonyirré Herr Ildikó (sztil,: Hen lldil<ó, Szekszárd, 1977 . 1l.
alatti I.rko. \ illils,/töpo]gilt. ll int
1 1.; a.n. Gombilt ]lclikó) 7l84 Lerrgyel, Petőfi u, 6313. szám
I

a Tolna Megyei Nenlct l(iseilbségi Orll<onrrányzatok Szövetsége (7100 Szel<szárd. Gar-ay tér
4.) jelölőszervezct .ielölLJét l,engyel Községben a német nemzetiségi önkormányzati_
képviselő választáscrn

nyilvántartásba veszi.
E határozaí ellen a nleg]rozatalától szánlított 3 napon (2014, szeptember l l, l6,00 óra) be'liil a
Tolna Megyei Teriileti \i álasztási Bizottsllglroz cínzett (7100 Szekszárd, Szent Istvi]u-r tér 1113.), de a HeJyi Vi'rlasztási Blzottságlroz benlltott fellebbezéssel lehet élni.

A

fellebbezésne]< tiLllali-tlirztr ia ]<e11 a fe]lebbezés alapját, a fellebbezés benl,íj tó.ján aI< nevét,
lakcímét(széklletyét) és - lra a ]a]tcínétől(székhelyétől) eltér.- postai órtcsitési cínét,a
fellebbezés ben}'tútój iilla]{ választása szerint telefaxszámát vagy elektrotrikus levélcímét,
illetőleg kézbesítésinlcgbízottjllnak nel,ét és telefaxszámát vagy elektrollikLrs levélcínrét.
A fellebbezésberr új ténvek és bjzonyítékolris fellrozhatól<,

Tolna Mcgyci NerrlcL i(iscbbsógi Onltorrl ányzatok Szövetsége (7100 SzeJtszárd, Garay tér 4,)
jelölőszervezet Bakonyrrré Hcrr Ildikó (sziil.: Herr lldi]<ó, Szekszrird, I911. l1, 11.; a.n.
Gornbik Ildikó) 7181 Lcngycl, Petőfi u. 6313. szán alatti lakos \,álasztópolgáft 2014.
szeptember 8. rrapjáu jclöltnek ajánlotta a Lengyel Községben 2014. ol<tóber 12, napjára
kitűzött nénet nctnzetisógi ölrlror-nlányzatiJ<épviselő választáson.
A jelölt csatolta a jclölőszervezet képviselőjének meghatalmazását" r"alatrlittt az adaíaií
taslLalmazó, általa;r]áirt ..A6" íbrI-nanyonltatván},t, valamint 2 db ajzinlóíven 12 (tizenkettó) db,
Lengyel közsógben nórjeg;,,zéltbe velt vá]asztópolgár által kitöIt(rtt és salit kczíilcg aláír1
éwényesaj án]ást,

A Helyi

Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) megkereste a Heil,i Választási lrodát,
amely azl a tájékoztatást adta, hogy Bakonyir,é Hen Ildikó választójoggal rendell<ezik és a
német nemzetiségi nór,, j cgl,zélien szerepel.

A 201l. ói,i CLXX]\.

tórrúrr." ,53. .'s (l) beliezdését és.54, §-át, :Ltllely,ektleli ór-te]rllóben a
választáson vlr]asztil. alti a tlcnlzetiségi nérjegyzékberr szelepel, A llcnlzctisclgi nór,jegyzékbe
kérelmére lel l.,eIl r e rrrri i,zl, .rr.;,i
a) a helyi önkornlátlyzati képviselők és polgármesterek választásáll szavazati joggal
rendelkezik,
b) az e törvényben lrregll2tt:irozolt nenlzetiséglrez tartozik, és
c) e nemzetiségl]cZ tal,lozáSá1 e törvéllyben neghatáíozott tartalot-l-tt-tlal és a választási
eljarásról szó]ó törl,órrvber] lrreg]]atározott eljárási rendben megvalljal továbbá
A vá]asztáson a nenrzetiségi nér,jegvzékbevett r,álasztópolgár r,álasztható. ha
a) a helyi önlrort-t-tátly zati képviselők és polgár rrresterek választásáIl választhattj,
b) a nemzetiségi önltot,tlátrvzati képviselők nregelőző két általános r,álasztlisán. r,alamitit az
azokat követő időközi választzisokon nen] volt más nemzetiség nemzetiségi .je]öltie, továbbá
c) nyilatkozatot teSZ aflól. hogy
ca) a nenlzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi lrözössé_g nvelr,ét beszéli. kLritílráját és l-ragyornlrrryal t is;lleri.
A jelöJt be_jelcntésc ll hcIr,i ötl1,ot,tll átlvzati képviselők és polgárnrestelell

r,á ]asztlt

siitl. r,alamilrt

a nemzetiségi ötlkorttlánvzati liépviselők r,álasztásán a választási irodák
ieladatok r,égrelrur] tlLsllrla]i rész]etes szabályairó] és a választási eljárásban használandó

hatás]<öl,ébe taftozó

nyomtatványokról

szóló 4i2{J14. (YII.24.) IM rerrdelet 18. nrellél<letében szereplő ,,E3"

nyomtatványo1l törtélrh et.

A HVB megállapította, hogy a.jelölt

a

jogszabályokban előírt feltételelincli nleglilel.

Az ajánlásoli

cllctlőr,zése sortit-t t-tleg liell vizsgálrri a Ye. I22. §-ban foglalt itövetelnények
teljesülését,azonosítatti ltelJ az ajánló r,álasztópolgárt, rrreg kel1 álJapítani, lrogy rendelkezik-e
választójoggai. toviibbá nleg keil áliapítani, hogy az érvényes ajánlások szlrrrla eléri-e a
jelöltséghez sztiltsóges sli'llllot. l\jogszabály i27. § (t) és (3) bekezdósc irlapjlrrl az ajánlások
ellenőrzését ajelölt be.iclcniésétőI szánlitott három napon beltil kell elr,égezrri, és az a.;ánlások
ellenőrzésének eledr'Tónvéről a r,álasztási iroda tájékoztatja a jelólt rry ilr,árrtaltásba vételére
ilIetékes választási blzottslLgot.

A Ve. l32. §

alapjáu az illetéltes választási bizottság minden, a tölvénycs l'e]téte]eklrek
megf,elelŐ.jelölő szerr"ezelet,.jc]öltet, il]elve listát - legkésőbb a bejelcntósét liör,ető negyedik
llapon - nvilvánt at,tlisllli vcsz.
Fentiekre tekinteltel a ]l\1B a r-cnde]kcző részberr lbglaltak szerint döntött,

A HVB a

határozatál Lerrgyel Község Örrkonrrányzatának Polgárnrestcri Hivatala
hirdetőtábláján ós Lengyel Kőzség hivatalos honlapjan, a q,q,-rv.lcnglr-l.fu oldalorr teszi
közzé.
A határozat

a hir atliozott

j

ogszabályoltorl alapr_rl.

A jogorvoslatróJ való trlólioztatás aYe.221-224. §-án alapul.

2,

jelölt

Az elnök ismertette. hogv LeipoJcl Zoltán 7184 Lengyel, Béke u, 15. szátll alatti lal<os magyar
állampolgár, r irlasztó.jogga l rcnt]c]]tezi]<, nyilatkozott. hogy a rlenlzetiség ltépviseletét
vállalja, a nenzetiségi l<özösség nyelvét lreszéIi, kultírráj át és hagyonlányail isntcri, korábban
nem volt más nenzetiség nenrzetiségi jelőltje, valanint a Helyi Választási Troda tájékoztatása

szerint a német nelnzetiségi l,ál:rsztói jegyzéken szerepel. A jelöltet a To|n,l N'legl,ei Német
Kisebbségi Önkornrítnl,zatok Szővetsége (7l00 Szekszárd, Garal,tér 4,) jelölőszervczct
jelölte.

Ezt követően a r,áiasztiisi bizottság nlegállapította, hogy Leipold Zoltán je]ö]t nyilvántartásba
vételénektőrvényi leltéte]ei nlaradéktalanlll lenrrál]nak.

A

ferrtiekre figyelerlrrllel a r,álasztásr bjzottság 3 igen szavazattal, e]lenszavazat nélkül az

a]ábbi ]ratározatot hozt

a:

Lengvel l(özség Helyi Választási Bizottsága
l212014. (IX.8.) HVB számú határozata

A Helyi Választísi Bizottság

Leipold Zoltán (sziil.: Bonyhád, 1979. 03, 20,; a.n. Varga
Margit) 7184 LcrrgycJ. Bó]<e Lr, l5, szálll alatti lakos választópolgár,t, nrint a To|rra Megyei
Német Kiscbbsógi Ötl]<oI,nl itnt,zatoli Ször,etsége (7100 Szeltszárd, Galay 1ér 4,)
j elölőszervezet j e 1i)lt jet I-engl el Községhen a német nemzetiségi ön kornr:í nlz:r ti-kópvisclő
választáson

nyilvántartásba veszi.

E haíározat elletl a nreghozatalától szárnított 3 napon (2014. szepternbcr ll, i6.0O óra) beltil a
Tolna Megyei Teriileti Vlrlasztási Bizottsághoz címzett (7100 Szekszárd, Szel-rt lstvár-r tér 1113.), de a Helyi VáIasztási Bizottságlroz beny.ttjtott fellebbezéssel lelret élni,

A

fellebbezésrrek terrlallllaztria ltell a fellebbezés alapját, a fellebbczós benyújtójának nevét,
lakcímét(székhelyeL1 cs ila a lalicir-r-rétől (székhelyétől) eltér,- postai értesítésicínót, a
fellebbezés benyíqlójánalt r,á]asztása szerint telelaxszárnát vagy clekh,oni]tLts levélcímét,
illetőleg kézbesítésitlcgbizott játlalr nevét és telelaxszánrát vagy elektlorrikr_rs lcvélcírnét.

A fellebbezésbcn

ir1

tények ós bizonyítéJ<okis felhozhatók.

Tolna Megyei Nénlct Kisebbségi Onkorrlányzatok Szövetsége (7100 Szcl<szárcl. Garay tér 4.)
jelölőszervezet Leipold Z'oitlrIl (sziil.: Borryhád, 1979. 03. 20.; a.n, Var.ga Margit) 7184
Lengyel, Béke rL. 15. szál-tl alalti lakos választópolgárt 2014. szeptetllber 8. napjárr jelöltrrek
ajánlotta a LengyeJ l(özségben 20l4. október l2, napjára kitíizött lrélllet lremzetiségi
önkornrányzati

-liópvi sel(i

\ a]

asztáso11.

A jelölt csatolta a jelölőszervezet képviselőjének meglratalmazását. va]anlint az adaíait
íartalmazŐ, általa aliiírt ..A(l" í'orntatlyorntatválryt, valarrrint 2 db ajánlóír,en l2 (tizcnkettő) db,
Lengyel községben nór,lcgvzóltbe vett \,1l]asztópolgár által kitöltött

és sajlrL lieziileg aláírt

érvényes aj ánlást.

A Helyi

Választási Blzottsz'ig (továbbiakban: HVB) megkereste a He]yi Választási Irodát,
amely azí a tájékoztatást adta, hogy Leipold Zoltátr választójoggal rencle]]<ezik és a nénret
nemzetiségi n ór, j c r:1,,z é lr crr szct-clle l,

A

l.

('I-\\lr

lij]\ cll), _53, § (l) llckezclósét ós 54. §-át. arllclyci<rlclt élte]nrébena
választáson vlLlasztó, alti a nctrrzetisógi lrévjegyzékben szerepel. A rren-rzetiségi nór,jcgyzékbe
kérelmérefe] ke]l venni azt. aki
a) a helyi önkorlniinl,z:rti képviselők és polgármesterek választásárr szavazati joggal
rendelkezik.
b) az e törvérrybet] r]]ei]lratározott nerrrzetiséglrez tartozik, és
c) e neínzetisóghcz tirr-lozllsllt e törr"érryben meghatározott tartalol-nn]al és a választási
eljarásról szóló törvélil,berr nleghalározott eljárási rendberr rrregvallja; továbbá
A választásorr a nenzctisógi nél,jegyzékbe vett választópolgár választlrató, ha
a) a lrelyi ötrliol,nlitnl zrLi liúpr isclóli és polgltt,tllcsterek választásárl r,álasztlrattj.
b) a nemzetiségi önli oI,nl átlvzati képviselők negelőző két általános r.lrlasztltsár-r. valanrint az
azokat követő időkijzi l,iilasztiiso]<on net-t-t volt más nemzetiség nenzetiségi .jeIöltie. továbbá
c) nyilatkozatol 1esz arrtil. l-togy
ca) a nemzetiség képviseletét r,állalja,
cb) a nemzetiségi lröziissóg :lyclvét beszéli, krrltírráját és hagyonrányait isnleri.
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A jelölt bejelentése a h.,l\ i ijn]iornránvzirti ltéllviselők és polgárnrestelelt l,álasztásárr. valatnint
a nenzetiségi öt-titortltát-tl,zati képl,iselők választásán a választási ilodá]< hatáskör,ébe tartozó
leladatok végr-ehirjLilslrIlaIi r,észlctes szablrlyairól és a választási eljzir-lrsban ]rasználandó
tryotrrtatr álr;oLró] s.óiú -+,.],Ui], (\'11,]-+,) IM rendelet 18. rTrclléklctóbcrr szereplő ,,E3"
nyomtatványon történhet,

A HVB rnegállapította. lrog;" a.jelölt a.jogszabályokban előírt feltéteIeknek nlegt'elel,
elletrőrzése soriitr tneg kell vizsgálni aYe. 122. §-ban foglalt ]<öl,etelrnények
teljesiilését,azot-lositalli kell az alálló választópolgár1, meg kell állapítani, hogy rerldelkezik-e

Az ajanlások

választójogga]. tol,ábllii nleg kelJ zilJapítani, hogy az érvényes ajánlások szirnra eléri-e a
jelöltséghez sztikséges számot. A jogszabály 127. § (t) és (3) bekezdése alapjárl az ajánlások
ellenőrzését a jelölt be.|elerrtésétől számított három napon beliil kell elvégezni, és az ajánlások
ellenőrzésének eredr-nón,véről a választási iroda tájékoztatja a jelölt rryilvántartásba vételére
illetékes választási hi,/( )l lsi!,ol.

A Ve.

132. iS alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételekrrek
megfelelő jelöIŐ szerr,ezetet..jelöltet. illetve listát - legkésőbb a bejelentésétltiivető negyedik
napon - nyilvántafiásba vesz.
Fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező r.észben fbgIaltak szerint dólltött.

A HVB a
liirdetőtábláj

kőzzé.

A határozal

l-ratározalát Lerrgyel I(özség Önkonnányzatának Polgárrllesteri Hivatala
án és LcrlgyeJ I(özség hivatalos hon)apján, a rvrvvn,.lelgl,,--1.1rrr oldalorr teszi

a lrivatkozott

j

ogszabályol<on alapu1.

A jogorvoslatról való tltjékoztatás aYe.221-224. §-án alapul.

3.

jelölt

Az elnök isnlcrtette, lrogy t'.r"érlrct Szilvia 7184 Lengyel, Petőfi u. 52. szárn alatti lakos rrragyar
állampolgár, l,álasztójoggal rendelkezik, nyilatkozott, hogy a nemzetiség képviseletét
vállalja, a nemzetiségi közösség rryelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ist-tleri, korábban
nem volt más net-tlzetiség nenrzetiségi jelöltje, valamint a Helyi Választási Iroda tájékoztatása
szerint a német nemzetiségi választói jegyzéken szerepel. A jelöltet a Tolnn Megyei Német
Kisebbségi Önkormánvzatok Szövetsége (7100 Szekszárd, Garal,tér 4.) jelölőszervezet
jelölte.
Ezt követőerr a választiisi bizottsag rnegállapitotta. hogy Német Szitvia jelölt lryilvántarlásba
vételének törvérrvi feltéte]ei rllaradékta]arrrrl fennállnak.

A

fentiekre figyclcmnlel a választási bizottság
alábbi határozatot Iroztl

3 igen szavazattal, elletrszavazat rrélkül az

:

Lengyel Község Helyi Választási Bizottsága
13/2014. (IX. 8.) HVB számú határozata

A Helyi \'álasztítsi 13izottság Nótlet Szilvia (sztil.: Juhász Szilvia, Bonyhád, 1972. 07.

01 .;

a.n. Breining Eva BorbáJa) 7184 Lengyel, Petőfi rr. 52. szélrn alatti lakos választópolgárt, mint
a Tolna Megyei Nérlet I(sebbségi Ör <orrrrárryzatok Szövetsége (7100 Szekszárd, Garay tér

4.) jelölőszervczet jelö]ljet Lengyel Községben
képviselő választáson

a

német nemzetiségi önkormányzati-

nyilvántartásba veszi.
E határozat eJletl a rrleglrozatalától szánított 3 napon (2014. szeptetnber l 1, 1ó,00 óra) beliil a
Tolna Megyei Teriileti Választzisi Bizottsághoz címzett (7100 Szekszárd, Szent Istvárl tér 1113.), de a Helyi Választási Bizottsághoz benyúrjtott lellebbezéssel lehet élni,

A

fellebbezésnek taltaInlaznia keIl a íellebbezés alapját, a fellebbezés be nyrJrjtójáliak nevét,
lakcímét(székhelyét) és - l-ra a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai ér,tesítésicínlét,a

lellebbezés benl'i4tójánali l,álasztászr szerint telelaxszámát vagy elcktt,oni]tLrs 1er,élcímét,
illetőleg kézbesítésinleubízottjának ner,ét és telefaxszámát vagy eIektlor-riktrs lel,élcír-nét.
A fellebbezésben ír1 ténl,e]< ós bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLAS
Tolna Megyei Nónret ](isebbsógi OIlkol-rnányzatok Szövetsége (7100 SzeJ<szár-cl, Garay tér 4.)
jelölőszervezet Nénlct Szilvia (sztil.: .luhász Szilvia, Bonyhád, 19]2.07. 07.; a,n. Breirring
Eva Borbála) 7184 Lengyel, Petőt'i u. 52. szánl alatti 1akos választópolgárt 2014. szeptenrber
8. napján jelőllnek ajlrr-rlotta a LcngyeJ Községben 2014. október 12. riap.iára kitűrzöti nérnet
t-tctllzctisógi öIlkorIll;tll1 z;Lli li jpr isclií r álasztásolt.
A jelölt csatolt:r a _jcló lőszervezet kópl,iselőjének rneghatalrr-razását. rralatl-littt az adalaít
tartalmazÓ, általa al:iír,t .,A6" íbrnanyomtatván},t, r,alamirrt 2 db ajánlóír,en l2 (tizenkettő) db,
Lengycl közsúgbcrl rlericgrlú],bc vctt r,álaszlópolgár által kitöltö11 és saiát ltezíileg aláírt
érvényes aj ánlást.

A Helyi

Vá]asztiisi Bizottság (továbbiakban: HVB) megkereste a HeI;,i Vrilasztási Irodát,
amely azt a tájókoztat:ís1 aclta. hogy Nénret Szilvia választójoggal rerrdel]<czik ós a német

nemzetiségi nér,jegyzókcrl szerepel.

A

2011. évi CLXXIX. tör-vény 53. § (1) bekezdését és 54. §-át, anle)yeknek értelrnébena
választáson váiasztó, aiii a tlctlzetiségi névjegyzékben szerepel. A rlelllzetlségi llérlegyzélóe
kére]mére 1-e I kell vcrlrli lrzt. aI<i
a) a helyi ónkort-tlányztrti kópviselők és polgármesterek választásárr szavazati joggal
rendelkezik,
b) az e törvérlyben nlcghatározott lrernzetiséglrez tarlozik, és
c) e DelrueliScgltcz larLozlisiiL c iör\,él]yben negl]atáfozott tanirlollllllal ós a választási
eljárásró1 szóló tőrvényben tll eglratározott elj ar,ási rendben negvallja; tovllbbá
A választáson a nerrrzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választlrató, ha
a) a lrelyi ön)tortl,tlttll zltti liépl,iselók és po lgár rr. esterek választlrslrrr viilasztlratti.
b) a nemzetiségi önlitlrIllár-il,zati képviselők mege]őző két áitalárros r,álaszt/rsl:rn. r,alatrritlt az
azokat követő időközi r,álasztásolron net-t-t volt más nemzetiség rrer-nzetiségi .jclöltje, továbbá
c) nyilatkozatot tesz all,ó]. lrogy
ca) a nenzetiség ](épViSc]etét Vlrllalja,
cb) a nemzetiségi köziisség rlyelvét beszéli, kultúrrájzit és l-ragyornár. yait istllcri.
A jelölt bejelentése a helyi iilrliort-t-tányzati képviselők és polgármestereli r,álasztásán, valamirrt
a nen.zetiségi iitllirlrtlllirl;:t ltLi liúpt isclőli r álasztásán a választási ilcrcláL llatásliör,ébe tartozó
feladatok végreh aj tlis/rrral< rószlctcs szabáIyairól és a választási eljiir/Lsbarl haszrrálandó
nyomtatványoliló1 szó]ó 4i20l.+, (VIL24.) IM rendelet l8. nrellékletében szerepló ,,E3"'
nyomtatványoll törtérllT ct.

A HVB megállapította.

hog_v a

jelölt

a

jogszabályokban elbírt feltételeknek nregt'etel.

Az ajánlások ellelrőrzése sotán nleg kell vizsgálni aYe. 122. §-ban foglalt

követelrrrények

teljesülósét, azonosítani kell az ajánló r,álasztópolgár1, meg kell állapítani, hogy rendelkezik,e

választójogga1. tor lil]1lá nlc,9 1,ell áJlapítani. hogy az érvéllyesajánlrisok szlrrrla eléri-e a
jelöltséglrez sziiliséges szltIlltl[. A jogszabiily l27. § (l) és (3) bekezdésc, alalljlrn az ajárrlások
ellenőrzését a jeliiJt bejelentésétől szán-!ított lrátonr napotr beliil ke1l elr,égezrli, és az ajánlások
ellenőrzésérrek eredrr-rén;,éről a választási iroda tájékoztatja a jelölt l,ilr,ántartásba vételére
illetékes választisi h izo 11s1"61.
rT

A Ve. 132. § alapján az il]etékes választási bizottság minden, a törvél]yes feltételeknek
megí'eleló jelölő szelvezetet. jelöltet, iIletve listát , legkésőbb a bejelerrtését követő negyedik
napon - nyilvántaftásba vesz.
Fentiekre tekirrtettel a

HVB

a rendelkező részben

A HVB a

foglaltak szerint ciöntött,

hatáíozl'táI Len3yel I(özseg Önkotmárlyzatárrak Polgárnlcsteri Hivatal:r
hirdetőtábláján és Lengyel Község hivatalos honlapján, a wrvw,lerlg.ve]. hu oldalon teszi
közzé,
Ahatározat a hivatkozott jogszabályokon alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás aYe,221-224. §-án alapul.

4,

jelölt

Az elnök ismefiette, hogy l(ara

.Iózsef 7184 Lengyel, Petőfi u. ]5, szán,l alatti lakos magyar
állampolgár, választójoggal rendelkezik, nyilatkozott,. hogy a nenrzetiség képviseletét
vállalja, a lrerllzctisógi liőzössóg nycll,ét beszéli, kultúrráját és lragyonányait isrrleri, korábbarr
nem volt más nenlzetiség rrerrrzetiségi jelöltje, valamint a Helyi Választási Iroda tájékoztatása
szerint a német nemzetiségi választói jegyzéken szerepel, A jelöltet a Tolna Megyei Német
Kisebbségi Önkormárryzatok Szövetsége (7l00 Szekszárd, Garay tér.1.) jelölószervezet
jelölte.

Ezt követően a választtisi bizottság megállapította, hogy Kara

.Tózsef

jelölt

nyilvárrtartásba

vótelének töruényi feltételei tllaradéktalanul fennállnak.

A

fentieke figyelernrrrel a r,álasztási bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavirzat rrélkiil az

alábbi határozatot l-rozta:

Lengyel Község Helyi Választási Bizottsága
14l20l4. (IX. 8.) HYB számú határozata

A Helvi Választási Bizottság T(ara Józsel (sztil,: Lengyel, 1950. 1 1. 22-; a.n, Wirlh Katalin)
7184 Lengyel, Petőfi u, 75. szárn alatti lakos választópolgárt, rnint a Tolrra Megyei Német
Kisebbségi Önkomlállyzatok Szövetsége (7100 Szekszárd, Garay tér 4.) .jelölőszervezet
jelöltjét Lengyel Községben a német nemzetiségi önkormányzati-képviselő választáson
nl,ilvántartásba veszi.
E halározat ellen a megl-Lozzitalától szárnított 3 napon (2014. szeptember 1 1. l6.00 óra) beliil a
Tolna Megyei Tetiileti Választási Bizottságlioz címzett (7100 Szekszárd, Szent István tér 1113.), de a Helyi Választ:ísi Bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel lehet élrri.

A fellebbezésnek tafia]maznia kell a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyírjtójanak nevét,
lakcimét (széklrelyét) ós - iia a IaIrcínTétől (székltelyétől) eltér - postai értesítésicírnét,a

i'ellebbezés benylLltólárrak választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetőleg kézbesítésinlcgbízottjának trevét és telefaxszámá1 vagy elektlorrikus levé]cimét.
A iellebbezésberl úrj tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLAS

Tolna Megyei Nérnet l(isebbségi Önkorrnátryzatok Szővetsége (71 00 Szekszlir-d. Caray tér 4.)
jelöIőszervezet Kar-ii.Itizscf (sziiJ,: Lengyel. 1950. 11.22.; a.n, Wirth l(ata]in) 7184 Lerrgyel,
Petőfi u. 75. szám aIatli ]akos választópolgárt 2014. szeptember 8. napján .jelöltlle)< ajárilotta a
Lengyel Kőzségben 2014, október 12. napjára kitúzött német nenrzetiségi őnkonrrányzatiképviselő választásorr.
A jelölt csatoltir a jelölószclvezet képviselőjének meghatalmazását. r,alanlint az adaíalí
tartalmazó, általa alitirt ..A6" tbmalyottltirtványt, valan]int 2 db ajánlóír,en l2 (tizenkettő) db,
Lengyel községben nér,,jegl,zékbcvett választópolgár által kitöItött és saj:it kezűleg aláírt
érvényes aj álrlást.

A Helyi
ame7y

Választási Bizottság (lovábbiakban: HVB) megkereste a Helyi Választási irodát,
azt a tájókoztatást adta, hogy Kara József választójoggal rerrdell<czik és a német

nemzetiségi névj egyzól<en szet,cpcJ,

A

évi CLXXIX. törvórly 53. _§ ( l ) bekezdését és 54, §-át, a]rlelyelock órte lrrrében a
választáson választó, irki a nenzetiségi névjegyzékben szerepel. A llernzetiségi nérlegyzékbe
201 1,

kérelmérefel kellverrrri azt. al<i
a) a he]},i ijn]iol,nl:inl zlti l<tlrvisclóJt és polgárrrrestere]< r,álasztirslu szavezati joggal
rendelkeZik,
b) az e törvénybetr nleghatározott nellzetiséglrez tarlozik, és
c) e nemzetiséglrez taltozását e törvényben meghatározott tartalon,tnal és a választási
eljárásról szóló törr,énvllerl ]rr eghatzi],ozott eljárási rendberr megvallja: to\,ábbá
A választáson a tlet-trzetiségi névjegyzékbe vett választópo]gár választható, lra
a) a helyi önkorrllátl.vzati képviselők és polgá,mesterek választásárr r,álasztl-rató.
b) a nemzetiségi önkoIl]láIlyzati képviselők negelőző két általános választásárr, valanrint az
azokat követó időközi r alasztásokot-t tler-tr l,olt más nernzetiség rrerllzetisógi ic](j]tic. k]vábbá
c) nyilatkozatot tesz arr,ól. lroglr
ca) a nemzetiség képviscletétvállalja,
cb) a nemzetiségr közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait isnleri.
A jelölt bejelentésc a hell,i iinJtornánl"zati képviselők és p.olgármesterek 1,llL]asztlisán, valamint
a nemzetiségi öllkort-tlány,zati lrópviselők választásán a választási irodák lratásliörébe tartozó
feladatok végrehqtásánalt r-észletes szabályairó1 és a választási eljárásbarr l-raszi-rálarrdó
nyomtatvátly,,olirr_j I suillrj :t,](]].l. (Vlt.24.) IM rendelet l8, nrellé]<letében szcrcpJő ,,E3"
nyomtatványon törtórrhct.

A HVB megállapitotta, hogy

a

jelölt

a

jogszabályokban előírt feltételeklrelt rlregl'eIel.

Az ajánlások ellenőrzése során neg kell vizsgálni aYe, |22.

§-ban foglalt követelmények
Leljesülését, azottositatti Iicl1 az ajárlló váiasztópolgárt, nreg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá r'reg kell áIlapítarri, hogy az éwényesaji,inJások szárna eléri-e a
jelöltséghez sztiltségcs sziinlot, A jogszabály 127. § (l) és (3) bekezdóse alapján az ajánlások
ellenőrzését a.jelölt bc,iclcntésétijl szárlított lrálom tlapon beliil kell eIr,égezlri. ós az ajánlások
ellenőrzésérrelt eleclnlérrl"ér,ől a választási iroda tájékoztatja a jelölt lryilvllntaltást]a vételére
illetékes választtisi bizottsá.qot.

A Ve.

132. § alapiárl az i]letékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
nregfelelő jelöIő szervezetet. jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését ltövetó rregyedik
napon - n; ilr lrrlt;tt,l;isl..r

r

csz,

Fentiekre tekiIltette] a HVB a retrdelkező r,észben foglaltak szelint Clöntött.

A HVB a

hatáíozatáí Lengyel Község Önkorm ányzatának Polgánlresteri Hivatala
hirdetótáblájan és Lengyel Község hivatalos honlapj an, a www.lenq},e1.1r]-r oldalon teszi
közzé.
A határozat

a hivatkozott

jogszabályokon alapul.

A jogorvoslatról való tájékoztatás aYe.221-224. §-án alapul.

Az ülés vezetője,
berekesztette.

több jelölt nem lévéna határozatok meghozatala rrtán a bizottság iilését

Régely Mónika s.k.
HVB elnöke

Kelekes Jánosné s.k.

HvB

elnökének helvettese
Szeifert Adámné s.k.
HvB tagia

dr. Wirth Noémi s.k.
HVI vezető

A kiadmány hiteléiil:

Milleiné Kelemen Csilla s.k.
j egyzőkönywezető

