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ZHVB

hatá rozata

A Helyi Válasáási Bizottság Stróbl Gábor Zánkq Glóbusz u. 20.

sz. alattí lakos egyéni listás képviselő jelölt nyilvántartásba vétele
tár gy éb an meghozta a következő

fIatá,rozatot:
Választási
Bizottsága Stróbl Gábor 825I Zártka,
Zfutka Község Helyi
Glóbusz u. 20. szám alatÍi lakos fiiggetlen egyéni listás képviselő
jelöltet 12 őb érvényesaján1ás alapjan nyÍlvántartásba veszi.
A választási bizotÍság első foku hatátozata ellen a központi
névjegyzékbenszereplő vá|asztőpolgár, jelölt, jelöló szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélktili szewezet fellebbezést nyújthat be.
Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkónyvbe foglalt döntés, a
máso dfokon eI1 ár ő v á'lasztás i b izott s ág álta| bozott határ o zat, valamint
a Nemzeti Yálasztási Bizottság határozata e|Ien'

Indokolás
Stróbl Gábor 2014. szeptember 8. napján kérte fiiggetlen

egyéni

listás képviselő j elöltként nyilvántartásba vételét.

A Helyi

Válasáási Bizottság megállapította, hogy Stróbl Gábor
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott
követelményeknek megfelel. Stróbl Gábor egyéni listás képviselő
jelöltre leadott 12 db ajánlásból 12 db érvényes,elfogadható. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek váIasztásáról szőlő
2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. $ alapján egyéni listás
képviselő jelolt az, akit az adott választókerület választópolgárainak
legalább loÁ-a jeloItnek ajánlott. Stróbl Gábor Zátka község i. sz.
választókerületében indul egyéni listás képviselő jelöltként, ahol a
település névjegyzékben szereplő 886 fő váIasztőpo|gána
figyelemmela szükséges érvényes ajánlások száma 9 db.
AhatározaÍ a váIaszÍási eljárásról szóIő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakba: Ye.) 46. $, a 306. $-ában, a 3O7lE $, továbbá az Óvjt. 3-

4, valamint 9.

$-ában foglaltakon alapul.

A

jogorvoslatról való

té$ékoztatás aYe.22I. $ (1) és (2)bekezdésén alapul.

K.m.f.

Lukács Agnes sk

Mészáros Géza sk.
HVB elnök

jegyzó, HVI vezető
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