
Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

Lukács Kálmán Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakos a „LUNGO DROM” ORSZÁGOS

CIGÁNY ÉRDEKVEDELMI ES POLGARI SZÖVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a

következő döntést hozta.

27/2014. (IX.5.) HVB határozat

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított

hatáskörében eljárva Lukács Kálmán Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakost a „LUNGO

DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZÖVETSEG jelölő

szervezet roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi

önkormányzati képviselők 2014. évi választásán nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a

megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920

Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy

elektronikus levélben (pnih(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Lukács Kálmán 2014. szeptember 3. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati

képviselők 2014. évi választásán Csorváson a „LUNGO DROM” ORSZAGOS CIGANY

ERDEKVEDELMI ES POLGÁRI SZŐVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi egyéni

képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás

ellenében 8 db. ajánlóívet adott át.

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127.*-aihan foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat

ellenőrizte.
Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db- ajánlást.

A Ve. 119. (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

választáson csak nyilvántartásba vett j elölőszervezet állíthat.

A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választójoggal, megfelel a törvényes

feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a roma nemzetiségi választói

névjegyzékben szerepel. A „LIJNGO DROM” ORSZÁGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES

POLGARI SZÖVETSEG jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba

vette. A HVB a Ve. l32. értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a

hejelentést követő négy napon belül nyilvántartásba veszi.

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaluiak megfelelően határozott.

A HVB hatáskörét a Ve, 318. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 44. (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, 132.-

án, a 2010. évi L. törvény 9.* (3) hekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223-

224.-ok alapján biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.

Gergly János
IWB elnoke

j
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Corvá Város Helyi Választási Bizottsága

Lukács Kálmánné Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakos a „LUNGO DROM”

ORSZÁGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGÁRI SZÖVETSEG jelölő szervezet

roma nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem

szavazattal a következő döntést hozta.

28/2014. (IX.5.) HVB határozat

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított

hatáskörében eljárva Lukács Kálmánné Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakost a

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZÓVETSEG

jelölő szervezet roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi

önkormányzati képviselők 2014. évi választásán nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a

megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920

Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy

elektronikus levélben (pmh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Lukács Kálmáriné 2014. szeptember 3. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati

képviselők 2014. évi választásán Csorváson a „LUNGO DROM” ORSZAGOS CIGÁNY

ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZOVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi egyéni

képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás

ellenében 5 db. ajánlóívet adott át.

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127.*-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat

ellenőrizte.
Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db- ajánlást.

A Ve. 1 l9. (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat.

A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választójoggal, megfelel a törvényes

feltételeknek, ajogszabályokhan előírt nyilatkozatokat megtette, a roma nemzetiségi választói

névjegyzékben szerepel. A „LUNGO DROM” ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES

POLGÁRI SZÖVETSEG jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba

vette. A HVB a Ve. 132.* értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a

bejelentést követő négy napon belül nyilvántartásba veszi.
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A fentiekre tekintettel a FWB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

A HVB hatáskörét a Ve. 318. * (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 1O. (»-(3) bekezdésén, 4.* (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, l32,*

án, a 2010. évi L törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 22i., 223

224.*-ok alapján biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.

Gerge3) jános
HVB elnöke



Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

Kesztyűs Péterné Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakos a „LUNGO DROM”

ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI FS POLGÁRI SZOVETSEG jelölő szervezet

roma nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem

szavazattal a következő döntést hozta.

29/2014. (IX.5.) HVB határozat

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított

hatáskörében eljárva Kesztyűs Péterné Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakost a „LUNGO

DROM” ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGÁRI SZÖVETSÉG jelölő

szervezet roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi

önkormányzati képviselők 2014. évi választásán nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek vau helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a

megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920

Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy

elektronikus levélben (pmhcsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Kesztyűs Péterné 2014. szeptember 3. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati

képviselők 2014. évi választásán Csorváson a „LUNGO DROM” ORSZAGOS CIGANY

ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZÓVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi egyéni

képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás

ellenében 5 db. ajánlóívet adott át.

A Helyi Választási Iroda a Ve. l2S-127.-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat

ellenőrizte.
Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db- ajánlást.

A Ve. 119. (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

választáson csak nyilvántartásba vett j elölőszervezet állíthat.

A I-IVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választójoggaL megfelel a törvényes

feltételeknek, ajogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a roma nemzetiségi választói

névjegyzékben szerepel. A „LUNGO DROM” ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES

POLGARI SZOVETSEG jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba

vette. A HVB a Ve. 132.* értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a

bejelentést követő négy napon belül nyilvántartásba veszi.
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A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozotL

A HVB hatáskörét a Ve. 318. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 44•* (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, 132.

án, a 2010. évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223-

224.-ok alapján biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.

Gerge1 János
RVB elnöke



Csorvás Város helyi Választási Bizottsága
592() Csorás, Rákóczi u. I 7.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. * (2)
bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva HORVATFI SÁNDOR Csorvás, Ady E. u.
5. sz alatti lakos, polgármesteijelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem
szavazattal a következő döntést hozta.

30/2014. (IX.5.) I{VB határozat

Horváth Sándort Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás
városban polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terj esztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920
Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy
elektronikus levélben (pmh(cicsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. l24. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.-a alapján az illetékes választási bizottság a
törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon
nyilvántartásba veszi.

Horváth Sándor 2014. 09. 03-án nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 20 db eredeti ajánlóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t
tájékoztatták,

A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. (1)
bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges — 131 db — érvényes ajánlások
számát.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. l0. (l)-(3) bekezdésén, 124.* (1) bekezdésén, l32.*-án, a 2010. évi L.
törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223-224.-ok alapján
biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.
GergelJános

I{VB elnöke
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, RákÓczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. * (2)
bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva PAP JÁNOS DÁNIEL Békéscsaba,
Urszinyi Andor u. 3/A. sz alatti lakos, polgá.rmesteijelöltként történő nyilvántartásba vétele
tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

31/2014. (IX.5.) IIVB határozat

Pap János Dánielt Csorvás Város 1-lelyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás
városban polgármesterj elöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a I-1VB-hez (5920
Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy
elektronikus levélben (j,nih(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.*-a alapján az illetékes választási bizottság a
törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon
nyilvántartásba veszi.

Pap János Dániel 2014. 09. 04-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 25 db eredeti ajánlóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a 1{VB-t
tájékoztatták.

A FIVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. (1)
bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges — 131 db — érvényes ajánlások
számát.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. * (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, l24. (1) bekezdésén, 132.*-án, a 2010. évi L.
törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, 223-224.-ok alapján
biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.
János

elnöke
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)
bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva GECS LASZLO FERENC Csorvás,
Batthyány u. 9. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele
tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

32/2014. (IX.5.) HVB határozat

Gécs László Ferencet Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)
Csorvás városban egyéni listás rnggetlen jelöltként nyilvántartásba veszi.
A szavazólapon szereplő neve: Gécs László.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920
Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy
elektronikus levélben (prnh(i2csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve, 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.*-a alapján az illetékes választási bizottság a
törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon
nyilvántartásba veszi.

Gécs László Ferenc 2014. 09. 04-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfélelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 8 db eredeti ajánlóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t
tájékoztatták.

A HVB megállapította, hogy az ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. (1)
bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges — 44 db — érvényes ajánlások
számát.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.
A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, 132.-án, a 2010. évi L.
törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223-224.*-ok alapján
biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.

Gergely János
F{VB elnöke

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
592() Csorvás, Rkóczi u. 17,

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)
bekezdéséhen megállapított hatáskörében eljárva DEBRECZENI ISTVÁN Csorvás, Ady E. u.
54. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3
igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

33/2014. (IX.5.) HVB határozat

Debreezeni Istvánt Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)
Csorvás városban egyéni listás fflggetlen jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920
Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy
elektronikus levélben (pmh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.*-a alapján az illetékes választási bizottság a
törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon
nyilvántartásba veszi.

Debreczeni István 2014. 09. 03-án nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 10 db eredeti ajánlóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t
tájékoztatták.

A }{VB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. (1)
bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges — 44 db — érvényes ajánlások
számát.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, 132.*-án, a 2010. évi L.
törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223-224.*-ok alapján
biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.

Gergety’Jários
HVB elnöke

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

Gyimesiné Hugyik Erzsébet Csorvás, Álmos u. 22. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK

EGYESÜLET jelölő Szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő

nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

34/2014. (IX.5.) HVB határozat

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: I{VB) a választási eljárásról

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított

hatáskörében eljárva Gyimesiné Hugyik Erzsébet Csorvás, Almos u. 22. sz. alatti lakost az

IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő Szervezet szlovák nemzetiségi egyéni

képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi

választásán nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő ágy, hogy az legkésőbb a

megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920

Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy

elektronikus levélben (imh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Gyimesiné Hugyik Erzsébet 2014. szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi

önkormányzati képviselők 2014. évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVÁK

EGYESULET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő

nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 db. ajánlóívet adott át.

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127.*-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat

ellenőrizte.

Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást.

A Ve. 1 19. (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat.

A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választói oggal, megfelel a törvényes

feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi

választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVAK EGYESÜLET jelölő

szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. 132.*

értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül

nyilvántartásba veszi.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



A HVB hatáskörét a Ve. 318. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 1O. (1)-(3) bekezdésén, 44 (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, 132.*-

Úri, a 2010. évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221, 223-

224.-ok alapján biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.

Gergely János
HVB elnöke



Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u, 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

Mocbnács Mihály Csorvás, Békéscsabai u. 21. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK

EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő

nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

35/2014. (IX.5.) HVB határozat

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított

hatáskörében eljárva Mochnács Mihály Csorvás, Békéscsabai u. 21. sz. alatti lakost az

IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni

képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi

választásán nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és

jogi személy, jogi személyiség nélküli Szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a

megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920

Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy

elektronikus levélben (pmh(2i2csorvas.hu) lehet előterjeszteni A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Mocbnács Mihály 2014. szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati

képviselők 2014. évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő

szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A

kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 dó. ajánlóívet adott át.
A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127.*-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat

ellenőrizte.

Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást.

A Ve. 1 19. (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat.

A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választói oggal, megfelel a törvényes

feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi

választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő

szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. 132.

értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül

nyilvántartásba veszi.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben lelrtaknak megfelelően határozott.

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



A 1{VB hatáskörét a Ve. 318. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 44. (1) bekezdésén 124.* (1) bekezdésén, 132.-

án, a 2010. évi L. törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A. fellebbezési jogot a Ve. 22l., 223

224.-ok alapján biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.

UerglyJános
HVB elnöke



Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

Hugyik Mihályné Csorvás, Dózsa Gy. u 70. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK
EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő
nyilvántartásba vétele tárgyáhan 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

36/2014. (IX.5.) HVB határozat

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. * (2) bekezdésében megállapított
hatáskörében eljárva Hugyik Mihályné Csorvás, Dózsa Gy. u 70. sz. alatti lakost az
IDENTITA SZLOVÁK EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni
képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi
választásán nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920

Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy
elektronikus levélben (pmh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Hugyik Mihályné 2014. szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati

képviselők 2014. évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő
szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A
kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 db. ajánlóívet adott át.
A 1-lelyi Választási Iroda a Ve. 125-127.*-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat
ellenőrizte,

Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást.

A Ve. 11 9.* (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat.

A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választói oggal, megfelel a törvényes
feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi

választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVÁK EGYESULET jelölő
szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. 132.*
értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül

nyilvántartásba veszi.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



A HVB hatáskörét a Ve. 318. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 44.* (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, 132.-

án, a 2010. évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, 223-

224. -ok alapján biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.

Gergely János
HVB elnöke



Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

Balla Andrásné Csorvás, Zrínyi u. 24. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK

EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő

nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

37/2014. (IX.5.) IIVB határozat

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított

hatáskörében eljárva Balla Andrásné Csorvás, Zrínyi u. 24. sz. alatti lakost az IDENTITA

SZLOVAK EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként

Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán

nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a

megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920

Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy

elektronikus levélben (pmh(icsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Balla Andrásné 2014. szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati

képviselők 2014. évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő

szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A

kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 db. ajánlófvet adott át.

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-l27.-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat

ellenőrizte.

Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást.

A Ve. 119.* (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat.

A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választójoggal, megfelel a törvényes

feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi

választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő

szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. l32.

értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül

nyilvántartásba veszi.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



A HVB hatáskörét a Ve. 318. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)(3) bekezdésén, 44.* (1) hekezdésén 124. (1) hekezdésén, 132.*-

án, a 2010. évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223-

224.-ok alapján biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5.
%

Gerge’Í János
HVB elnöke



Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

Laurinyecz György Csorvás, Nefelejcs u. 11. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK

EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő

nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

38/2014. (IX.5.) HVB határozat

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakbaii: HVB) a választási eljárásról

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított

hatáskörében eljárva Laurinyecz György Csorvás, Nefelejcs u. 11. sz. alatti lakost az

IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni

képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi

választásán nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben

szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a

megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920

Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy

elektronikus levélben (pmh(icsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

Laurinyecz György 2014. szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati

képviselők 2014. évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVAK EGYESÜLET jelölő

szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A

kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 db. ajánlóívet adott át.

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127.-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat

ellenőrizte.

Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást.

A Ve. 1 l9. (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat.

A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választói oggal, megfelel a törvényes

feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi

választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVAK EGYESÜLET jelölő

szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. 132.*

értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül

nyilvántartásba veszi.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.
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A HVB hatáskörét a Ve. 318. (2) bekezdése á11apía meg.

A határozat a Ve. 1O. (1)-(3) bekezdésén, 44. (1) bekezdésén 124. (1) hekezdésén, 132.-

án, a 2010. évi L. törvény 9. (3) bekezdéséri alapuL A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, 223-

224.-ok alapján biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5. -

Gergél7 János
HVB elnöke



Csorvás Város Helyi V!asztási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a váiasztsi eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)
bekezdésében megállapított hatáskörében eijárva Keliger Béláné Csorvás, Hunyadi u. 91. sz.
alatti lakos, polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyábai 3 igen O nem
szavazattal a következő döntést hozta.

39/2014. (IX.5.) HVB határozat

Keliger Bélánét Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: FWB) Csorvás
városban polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett terniészetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a }{VB-hez (5920
Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy
elektronikus levélben (pmh(),csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. 124.* (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.-a alapján az illetékes választási bizottság a
törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon
nyilvántartásba veszi.

Keliger Béláné 2014. 09. 05-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 18 db eredeti ajánlóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t
tájékoztatták.

A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. (1)
bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges — 131 db — érvényes ajánlások
számát.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, 132.*-án, a 2010. évi L.
törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223-224.*-ok alapján
biztosította a Bizottság.

Csorvás, 2014. szeptember 5. \ \
‘, Gere’ty János

HVB elnoke
\c
\‘
;
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVL törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)
bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Keliger Béláné Csorvás, Hunyadi u. 91. z.
alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyábar 3 igen O
nem szavazattal a következő döntést hozta.

40/2014. (IX.5.) HVB határozat

Keliger Bélánét Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: I-{VB) Csorvás
városban egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen feliebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920
Csorvás, Rákóczi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagy
elektronikus levélben (pmh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.-a alapján az illetékes választási bizottság a
törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon
nyilvántartásba veszi.

Keliger Béláné 2014. 09. 05-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a }{VI-től átvett, a HVI által hitelesített 7 db eredeti ajárilóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t
tájékoztatták.

A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. (1)
bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges 44 db — érvényes ajánlások
számát.

A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. * (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat a Ve. l0. (l)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, 132.-án, a 2010. évi L.
törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, 223-224.-ok alapján
biztosította a Bizottság.

Csorvas, 2014 szeptember 5
\

Gergy Janos
HVB elnokL
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