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A Helyi Választási Bizottság Tiirök Gyuláné Zánka, Fő u. 19. sz. alatti
lakos egyéni listás képviselő jel<ilt nyilvántartásba vétele tárgyában
meghozta a következő

Határozatotz

Zánka Község Helyi VálasztásíBizottsága Török Gyuláné 8251 Zánka,
Fő u. 19. számatalti lakos fiiggetlen egyéni listás képviselőjelöltet 28 db
érvényes aj ánlás alapján n y i I v á n t a r t á s b a v e s z Í.
A választási bizottság első foku határozata ellen a központi
névjegyzékben szereplő válasáópo1gár, je1ölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkÍili
szerv ezet fellebbezést nyújthat be.
Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a
másodfokon eljáró válasitáSi bizottság által hozott határozat, valamint a

Nemzeti Válasáási Bizottság határozata ellen.

Indokolás

Török Gyuláné 2014. szeptember 5. napján kérte fuggetlen egyéni listás
képviselő jelöltként nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Török Gyuláné
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben tán'nsztott
követelményeknek megfelel. Torök Gyuláné egyéni listás képviselő
jelöltre leadott 31 db ajánlásból 28 db érvényes, elfogadható. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásátől szóló 2010.
évi L. törvény (a továbbiakban: ovjt.) 9. $ alapján egyéni listás képviselő
jelöLt az, aL<tt az adott választókerulet válasáópolgárainak legalább loÁ-a
jelöltnek ajánlott. Török Gyuláné Zánka község I. sz. vá|asztókerületében
indul egyéni listás képviselő jelöltként' ahol a település névjegyzékben
szereplő 886 fő választópolgárra figyelemmel a szükséges érvényes
ajánlások száma9 db.

A határozat a választási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törwény (a
továbbiakba: Ve.) 46. $, a 306. $-ában, a3O7lE $, továbbá azÖvjt.3-4,
valamint 9. $-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslatról való tájékoztatás
aY e. 22I . $ ( 1) és (2) bekezdésén alapul.

K.m.f.
Lukács Ágnes sk.
jegyző, HVI vezető
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