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A Helyi

Választási Bizottság Varga Zoltán Balatonfiiredo Móricz
Zs. u. |9. sz. alatti lakos egyéni listás képviselő jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában meghozta a következő
Határozatotl
Zánka Község Helyi Választási Bizottsága Varga Zo|tán 8230
Balatonfiired' Mórícz Zs' u. 19. szám alatti lakos fliggetlen egyéni

listás képviselő jelöltet 12 db érvényesajánlás

alapján

nyiIvántartásba veszi.
A váIasztást bizottság első foku határozaÍa ellen a központi
névjegyzékbenszereplő vá|asztőpolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyis ég nélktili szerv ezet fellebbezést nyúj that be.

a jegyzőkonyvbe foglalt döntés, a
odfokon elj ár ő v álasztás i b iz ott s ág álta| hozott határ o zat, valamint
a Nemzeti Választási Bizottság határozata eI|en.

Nincs helye fellebbezésnek
más

Indokolás
Varga Zo|tán 2014. szeptember 5. napján kérte fuggetlen egyéni
listás képviselő jelöltként nyilvántartásba vételét.

A

Helyi Választási Bizottság megállapította' hogy Varga Zoltán
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott
követelményeknek megfelel. Varga Zo|tán egyéni listás képviselő
jelöltre leadott 13 db ajánlásból 12 db érvényes, elfogadható. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló

2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. $ alapján egyéni listás
képviselő jeLőLt az, akit az adott választókerület válasáópolgárainak
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Varga Zoltán Zánka község 1. sz.
válasáókerületében indu1 egyéni listás képviselő jelöltként, ahol a

település névjegyzékben szereplő

886 fő

választőpolgána

figyelemmel a szükséges érvényesajánlások száma9 db'
Ahatározat a vá|asztási eljárásról sző|ő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakba: Ve') 46. $, a 306. $-ában, a 3O7lE $, továbbá az ovjt. 3-

4, valamint 9. $-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslatról való
tájékoztatás

aYe.22L

$ (1) és (2)bekezdésén alapul.

K.m.f.

Lul*ícs Ágnes sk.
jegyző, HVI vezető

Mészáros Géza sk.
HVB elnök
Kivonat hiteléül:
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