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A

Helyi Választási Bizottság F'ilep Miklós Lajos Zánka,
Füredi u. 11. sz. alatti Iakos polgármester jelölt nyilvántartásba

vétele targyában meghozta a következő

Határozatotz
Zánka Kőzség Helyi Válasáási Bizottsága Filep Miklós Lajos

8251 Zárka, Füredi

u.

1 1

.

szám alatti lakos

trársadalmi

megbízatású, fliggetlen polgármester jelöitet 47 db érvényes
ajrániás alapján nyilvánta rtásba veszi.
A viilasáási bizottság első fokú határozata ellen a központi
névjegyzékben szereplő válasáőpolgár, jelólt, jelölő szeívezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a
másodfokon eljírő választási bizottság által hozott haíározat,
valamint a Nemzeti Y álasztási Bizottság határo zata ellen.

Indokolás
Filep Miklós Lajos 2014. augusztus 28. napjan kérte tarsadalmi
megbizatáső, ffiggetlen polgármester jelöltként nyilvántartásba
vételét.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Filep Miklós
Lajos nyilvantartásba vétel iránti kérelme a törvényben
támasztott követelményeknek megfelel. Filep Miklós Lajos

polgármester jelöltre leadott 48 db ajánlásból 47 db érvényes,

elfogadható.

A helyi

önkormányzati képviselők

és

polgrármesterek válaszlásáról szőlő 2010. évi L, törvóny (a
továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján polgármester jelölt az, akit a 10 000 vagy amál
kevesebb lakosú település választópolgarainak legalább 3%o-a
jelöltnek ajánlott. Filep Miklós Lajos Zánka község 1. sz.
település
választókerületében indul jelöltként, ahol
névjegyzékben szerepló 886 f<i választópolgárra figyelemmel a
szükséges érvényes ajénlások szérna2l db.

a
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A batétrozat a váIaszlási eljrárásról szőlő 2073. évi C. tOrvény (a
továbbiakba: Ve.) 46. §, a 306. §-ában, a 307/E §, továhbá az
Övjt. :-+ §-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslatról való
tájékozlaás aYe, 221. § (1) és (2) bekezdésénalapul.

K.m.f.

Mészáros Géza sk
HVB elnök
kivonat hiteléül:
Zérka, 201 4. augusáus 29.
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