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Zánka Ktizség Helyi VálasztásiBizottsága II/2014.(IX. 5.)

ZHVB

hatá

r

oz a ta

A Helyi Válasáási Bizottság Horváth Lajos Zánka, Naplemente u.2/C.
sz. alatti lakos egyéni listás képviselő jelölt nyilvántartásba vétele
tár gy áb

an me g}to zta a következő

Határozatotz
Zánka Község Helyi Választási Bizottsága Horváth Lajos B25I Zánka,
Naplemente u. 2lC. szám alatti lakos fi'iggetlen egyéni listás képviselő

jelöltet 15 db érvényesajánlás alapján

A válasáási

bizottság

nyilvántartásba veszi.
határozata ellen a központi

első foku

névjegyzéh.ben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szeÍyezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiségnélkiili

szewezet fellebbezést nyújthat be.

Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkonyvbe foglalt döntés'

a

másodfokon elj áró válasltási bizotts ág áItaI hozotÍ lntár ozat, valamint a
Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.

Indokolás
Horváth Lajos 2014. szeptember 5. napján kérte fiiggetlen egyéni listás
képvi s elő j elö ltként ny ilv ántartásb a vét el ét.

A Helyi

Választási Bizottság megállapította, hogy Horváth Lajos
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott
követelményeknek megfelel. Horváth Lajos egyéni listás képviselő
jelöltre leadott 16 db aján1ásból 15 db érvényes,elfogadható. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek váIasztásáről szóló 2010.
évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. $ alapján egyéni listás képviselő
jelöIt az, akit az adott váIasztókerület választópolgárainak lega|ább loÁ-a
jelöltnek ajánlott. Horváth Lajos Zánka község l' sz. vá|asztókerületében
indul egyéni listás képviselő jelöltként, ahol a település névjegyzékben
szereplo 886 fő választópolgárua flgyeIemmel a szükséges érvényes
ajánlások száma9 db.

A

határozat a vá|asztási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakba: Ve.) 46. $' a 306' $-ában, a 3O7lE $, továbbá az Óvjt. 3-4,
valamint 9. $-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslatról való tél1ékoztatás
aYe.22I. $ (1) és (2)bekezdésénalapul.
K.m.f.
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