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Pdpasalamon Helyi Vdlasztfsi BizottsSg 1212019.(1X.09.) HVB hathrozata egy6ni listfs
jeliilt nyilvdntartfsba v6tel6r6l

P6pasalarn-on Kozs6g Helyi V6laszt6si Bizottsdga a villasztdsi elj6r6sr6l sz5l6 2A13. etri
XXXVI. tdrvdny (tov6bbiakban: Ve.) 132. $.-6ban kapott felhatalmaz6s alapjfn a 2019.
okt6ber 13. napj6ra kittizdtt hel)ji <inkormd.nyzati k6pviselok 6s polgdrmesterek vLTaszthshn

Pdpasalamon kozsdgben TakScs Akos P6pasalamon, Sz6chenyi u. 40. szfim alatli lakos jeldltet

- egy6ni list6s jel6ltk6nt - nyilv6ntart6sba veszi

A Helyi V6laszt6si B izotts6g elrendeli a hat6r ozat ko;zzetetelli P 6p asalamon Kozsd g

Onkorm6nyzata hirdetotSbl6jhn6s a www.papasalamon.hu megnevez6sri honlapon.

A hatdrazifi ellen annak meghozatalfit6l szdmitott 3 napon befiil a kozponti n6vjegyz'dkben
szereplo v6laszt6polg6r, jelolt, jelcilo szervezet, tovhbb| az igyben 6rintett termdszetes 6s jogi
szemdly, jogi szem6lyis6g n6lktili szewezet szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus levdlben a HVB-n6l (8594 P6pasalamon, Petofi t6r 3. e-mail:
papasalamon@,elobonet.hu) eloterjesztett, a Veszpr6m Megyei Te'riileti V6lasztdsi
B izotts righ o z cimzett, fell ebbez6 st nyrij that b e.

A fellebbezest l6,gy kell benyrijtani, hcigy az legk6s6bb 2019. szeptember 12. nap1fin 16,00
6rriig megdikezzen.
A fellebbez6snek tattalmaznia kell :

o k6relem avfulasztilsi elj6rdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torvdny 223. 5. (3) bekezd6se
szerinti alapjSt

. a k6relem benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t, (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimdtdl
(sz6khely6t6l) elt6r - postai levelez6si cfm6t,

. a k6relem benffit6jdnak szem6lyi azonosit6jrft, illetve ha a kiilftldon 61o,

magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6p,olg6r nem rendelkezik szem6lyi
az o no s it6 v al, a magy ar 6l I amp ol g 6r s 6gdt i gazol6 o kirat6nak tipu s 6t 6 s szirmdt, v agy
jel616 szervezet vagy m6s szefvezet eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-vdteliszftmi./'.

A fellebbezes tattaknazhatja benyrijt6jhnak telefaxsz6mfitvagy elektronikus levdlcim6t,
illetve k6zbesit6si me:gbizottittnak nev6t 6s telefaxszhmffivagy elektronikus levdlcim6t.
A fellebbez6s illet6kmentes.

INDOKOLAS

A helyi dnkormdnyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek vdlaszt6s6r6l szal6 2010. 6vi L. tv.
(tov6bbiakban: Ovjt) 9. $. (1) bekezd6se szerint egydni list6s kdpvisel6 jeldlt az, akit az adott
v6laszt6kedilet v6laszt6polgdrainak legal6bb IYo-a jellltnek ajrinlott.

P6pasalamon teleptil6sen az egy6ni list6s jelcilt nyilv6ntart6sba vetelehez legalSbb
v 6laszt6p ol 96r aj anl6s a s ziiks 6 ges.



Az ajirnlflsok ellenorzlset a viilaszthsi eljrir6sr6l s2616 2AB. 6vi )O(XVL torv6ny (a
tov6bbiakban: Ve.) 125. $ - 127. $ (1)-(2) bekezd6seiben foglaltak szerint aYillaszthsi Iroda
elvdgezte, mely alapj6n meg6llapitflsra keriilt, hogy a jelol6shez sziiksdges legaldbb 3

drvdnyes aj6nl6s szerepel az ajhnl6iveken, melyr6l a HVB-ttitjlkoztatta.

A Ve I32. $-6nak rendelkez6se 6rtelm6ben az illet6kes v6laszt6si bizoltsirg minden, a
tdrv6nyes felt6teleknek megfelel6 jeloki szewezetet, jeloltet, illetve list6t - legk6sobb a

bejelent6sdt kdvet6 negyedik napon - nyilv6ntart6sba vesz. 
-A 

Ye 307lG. $. (2) bekezd6se
6rtelm6ben a polg6rmester jeltiltet a helyi tr6las;zt6sibizoltsdgveszi nyilv'itntartilsba.

A Helyi Vdlasztrisi Bizottsdg megfllapftotta, hogy Takfcs Akos Pdpasalatnon, Sz6chenyi
u. 40. sz6tn alatti lakos egy6ni listds k6pvisel6 jeliil6se a tiirv6nyben tflmasztott
ktivetelm6nyeknek megfelelt, a jeliilts6ghez sziiks6ges ajrinlfst megkapta ez6rt a jeliilt
nyilvfntartdsba v6tel6r6l diintiitt.

Ahatirozata V6laszt6si elj6rilsr6l sz6l5 2AB. 6vi XXXVI. torv6ny 10. $, 124. S (1), 125-121.
$, 132. $, 134. $-6n, alapul. Ahatiitozattal szembeni jogorvoslatr6l aVe. 10. $-a, a221. $. (1)
bekezddse,223.5. (1) bekezdlse,224. $.(1)-(4) bekezd6sei esa307lP. g. (2) bekezd6s c)
pontja rendelkezik.

P6pasalamon2019. szeptember h6 9. nap.


