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A Helyi Választási Bizottság Böhm Tamás Róbert Zánka,
Bűzavirág u. 17. sz. alatti lakos egyéni listás képviselő jelölt
ny17vántartásba vétele tárgyéhan meghoáa a következő

Határozatotz
Zánka Község Helyi Válasáási Bizottsága Böhm Tamás Róbert
825l Zánka,Bízavirágu. 17. szám alatti lakos fiiggetlen egyéni listás
képviselő jelöltet 13 db érvényes ajánlás alapján nyilvántartásba
veszÍ.
A választási bizottság első fokú határozata ellen a központi
névjegyzékben szereplő váIasztőpolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá aZ ügyben érintett természetes és jogi szemé|y, jogi
személyiség nélkÍili szerv ezet fellebbezést nyúj that b e.

Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés' a
más o dfokon el1 ár ó v álasztás i bizott sá g áLtaI ho zott hatát o zat, valamint
a Nemzeti Válasáási Bizottság határozata ellen.

Indokolás

Böhm Tamás Róbert 2014. szeptember B. napján kérte fi'iggetlen
egyéni listás képviselő jelöltként nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Böhm Tamás
Róbert nyllvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasáott
követelményeknek megfelel. Böhm Tamás Róbert egyéni listás
képviselő jelöltre leadott 13 db ajánlásból 13 db érvényes,
elfogadható. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáről szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. $
alapján egyéni listás képviselő jelölt az, akiÍ az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelciltnek ajánlott. Böhm Tamás
Róbert Zánka község i. sz. válasáókerületében indul egyéni listás
képviselő jelöltként, ahol a település névjegyzékben szereplő 886 fő
válasáópolgárra figyelemmel a szükséges érvényes ajánlások száma 9
db.
Ahatározat a válasáási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakba Ye.) 46. $, a 306. $-ában' a3O7lE $, továbbá azÓvjt.3-
4, valamint 9' $-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslatról való
tájékoztatás a Y e. 22I . $ ( 1 ) és (2) bekezdésén alapul.
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