Nyírbogdány Község Helyi VáIasztási Bizottságának
22 l20l9. (IX.06.) számú
Határozata
Buzák Zsolt Attila, 451l. Nyírbogdány Kossuth u.3. szám alatti lakos ftiggetlen, egyéni
li stás képvi s előj elö lt ny ilv éntartásba véte lérő l

Nyírbogdány Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a2019. október 13.
napjara kitúzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek váIasztásán Buzák Zsolt
Attila, 4511. Nyírbogdány Kossuth u. 3. szám alatti lakost függetleno egyéni listás
képviselőjelöltet 1,5. sorszám alatt nyilvántartásba veszi.

A

hatfuozatot a helyben szokásos módon a Nyírbogdanyi Polgármesteri Hivatal épületében
találhatő (4511 Nyírbogdany, Kéki u. 2.) és a www.nyirbogdany.hu honlapon közzűeszí.

A haÍinozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választőpolgtír, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiségnélküli szervezet
fellebbezést nyúj that be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre
hivatkozással, illefue aváIasztási bizottság mérlegelésijogkörben hozotthatározataellen lehet
benyújtani.
A fellebbezést a Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Tertileti Válaszüísi Bizottsághoz (4400
Nyíregyháza Hősök tere 5.) cimeme a Nyírbogdányi Helyi Választási Bizottságnál lehet
előterjeszteni személyesen,levélben (4511 Nyírbogdány, Kéki u.2.),télefaxon: 06-421232-02l
telefax számon, elektronikus levélben: i e gyzo@nyirbo gdanv.hu email címen.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az amegtátmadott hattírozat meghozatalátől szátmított
harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. szeptember 9. napján |6 őráig megérkezzen. A
határidő jogvesztő.

A

fellebbezésnek tartalmunia kell a jogszabáúysértésmegjelölését, a jogszabálysértés
bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét)
és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,a fellebbezés benyújtójanak
személyi azonosítoját, illetve ha külftrldön élő, magyaíországi lakcímmel rendelkező nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, amagyar rállampolgarságát
igazolő okiratának típusát és szénnát,vagy a jelölő szewezetvagy szewezet esetében a bírósági
nyilvantartásba-vételi szémát.
A fellebbezés tarlalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS
Buzák Zsolt Attila,4511. Nyírbogdány Kossuth u.3. szám alatti lakos 2019. szeptember 4én kérte Nyírbogdány Községben fiiggetlen, egyéni listás képviselő-jelöltként történő
nyilvántartásba vételéta helyi önkormanyzati

képviselők és polgrármester válaszüísán.

A jelölt benyújtotta a helyi önkormanyzati képviselők és polgármester 2019. október 13-ai
vá|asztásán a 20l20I9. (VII. 30.) IM rendelet szerinti E2" - egyéni jelölt bejelentése nyomtatványt, valamint 6 db ajánlóívet.

A HVB

megállapította, hogy Buzák Zso|t Attila, 4511. Nyírbogdány Kossuth u. 3. szám
alatti lakos egyéni listás képviselő-jelöltként történő nyilvrántartásba vétel iránti kérelme a
jogszabályokban ttímasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 6 darab
ajánlóívből 6 darab átadásra került.

Az

ajánlásokat a Helyi Válasáási Iroda ellenőrizte. Az ajánlások ellenőrzése során
megvizsgálta aválasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
125.§-126.§-aiban foglaltakat. Azajánlások ellenőrzése aNemzetiYálasztási Rendszer (NVR)
bevonásával történt 4 db ajtínlóív került feldolgozásra.
A benyújtott ajánIőíveken szereplő ajánlások közül a Helyi Választási Bizottság 32 db
aj ánlást érvényesnek minősít.

A Helyi Yálasztási

Iroda megállapította, hogy a jelöltséghez sziikséges érvényesajánlások
szátma eléri a - helyi önkorm ányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 201 0. évi
L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője
áIta|2019. augusztus 8-án kelt véiasztásihirdetményben meghatározott- 24 jelölést.

A

leírtakra tekintettel a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
a jelöltet nyilvantartásba veszi.

döntött,

AhatározatazÖvjt.9.§ (1) bekezdésén,a Ve. l0.§ (3) bekezdésén,I24-I27.§-ain, l32. §-án,
307lG. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról sző|ő tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén,
22l. §-an,223-225 §-ain, 307lP. § (2) bekezdés c) pontjan és az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontjtín alapul.
Nyírbogdány, 2019. szeptember 6.

kup
elniik

