
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 BARTH LAJoS Csorvás, Batthyány u.

4/l. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3

igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

3/2014. (1X.2.) HVB határozat

Baráth Lajost Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás

városban egyéni listás rnggetlen 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.

Baráth Lajos 2014. 08. 29-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,

nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a FIVI által hitelesített 8 db eredeti ajánlóívet. Az

ajánlások ellenőrzését a HVI mi.mkatársai 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. l0. (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 2.

(iergely Jarios
HVB elnokr

L \
JfJ •J

-•1

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



Csorvás Város Helyi Váisztási 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)

hekezdésében megállapított hatáskörében eljárva DOHANYOS ANDRÁS Csorvás, Táncsics

u, 19. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában

3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

4/2014. (IX.2.) HVB határozat

Dohányos Andrást Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

Csorvás városban egyéni listás független 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 (prnh(ccsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő j ogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. i24. (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.

Dohányos András 2014. 08. 29-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,

nyilatkozatokat, továbbá a FIVI-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 ajánlófveken 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.

Csorvás, 2014. szeptember 2.

Gergely iano
- IIVB elnoke
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. l7,

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szÓló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)

bekezdéséhen megállapított hatáskörében eljárva HIJDAK MARIANN MONIKA Csorvás,

A ehiin u. 4. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyáhan 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

5/2014. IX.2.) HVB határozat

Hudák Mariarm Mónikát Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

Csorvás városban egyéni listás rnggetlen 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 (pnih(csorvas.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.

Hudák Mariann Mónika 2014. 08. 29-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő

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. (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.

Csorvás, 2014. szeptember 2.
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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)

hekezdésében megállapított hatáskörében eljárva FOCSIKNE 1-IUSZAR OLGA Csorvás,

Gremsperger u. 80. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba

vétele tárgyáhan 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

6/2014. IX.2.) HVB határozat

Bócsikné Huszár Olgát Csorvás Város Fielyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

Csorvás városban egyéni listás mggetlen jelöltként 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 (prnh(),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.

Bócsikné Huszár Olga 2014. 08. 29-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő

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 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 }IVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

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

A határozat a Ve. 10. (l)-(3) 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.

Csorvas, 2014 szeptember 2

Gergely Janos
HVB elnoke
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(sorvás 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 DR. DULISKOVICH ILONA Csorvás,

Nefelejcs u. 7. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

7/2014. (IX.2.) HVB határozat

Dr. Duliskovich Ilonát Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

Csorvás városban egyéni listás független 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 FIVB-hez (5920

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

elektronikus levélben (pmh(tcsorvas.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.

Dr. Duliskovich Ilona 2014. 08. 29-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő 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 I-IVB-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. l0. (1)-(3) hekezdésén, 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 2

J GeigelyJanos

I HVB elnoke
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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 ZSIGA IVAN Csorvás, István kir. u. 1. sz.

alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O

nem szavazattal a következő döntést hozta.

8/2014. (IX.2.) HVB határozat

Zsiga Ivárit Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás

városban egyéni listás rnggetlen 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.

Zsiga Iván 2014. 08. 29-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,

nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 8 db eredeti ajánlóívet. Az

ajánlások ellenőrzését a FfVI 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. 10. (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 2.

/ GergeI Janos
HVB elnoke
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Csorvás Város helyi Választási lhiottsága
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 elj árva VERESKANE SALLA VALERJASAROLTA Csorvás, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történőnyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

9/2014. (IX.2.) HVB határozat

Vereskáné Salla Valéria Saroltát Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban:HVB) Csorvás városban egyéni listás független jelöltként nyilvántartásba veszi.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékbenszereplő vá.lasztópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes ésjogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb amegtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a HVB-hez (5920Csorvás, Rákóezi u. 17.). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/258-015) vagyelektronikus levélben (pmh(licsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

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

Vereskáné Salla Valéria Sarolta 2014. 08. 29-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinekmegfelelő iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 8 dberedeti ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzéseredményéről a HVB-t tájékoztatták.

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

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 alapjánbiztosította a Bizottság.

Csorvas, 2014 szeptember 2

GergeyJanos
[WB elnoke

sinfo
Szövegkiemelés



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)

bekezdéséhen megállapított hatáskörében eljárva BARATH LAJOS Csorvás, Batthyány u.

4/1. alatti lakos, polgármesteri elöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem

szavazattal a következő döntést hozta.

10/2014. (IX.2.) HVB határozat

Baráth Lajost Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás

városban polgármesteijelöltként 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 (j,rnh(lcsorvas.hu) lehet előteijeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az

illetékes választási bizottságnál. A Ve. I 32.-a alapján az illetékes választási bizottság a

törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon

nyilvántartásba veszi.

Baráth Lajos 2014. 08. 29-én 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. 10. (1)-(3) bekezdésén, l24. (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 2.
- Gergely Jano9

HVB elnoke

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
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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 DR. SZENASI LEVENTE ZSOLT

Nagyszénás, Béke u. 28. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő

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

11/2014. (IX.3.) HVB határozat

Dr. Szénási Levente Zsoltot Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban:

HVB) Csorvás városban egyéni listás figget1en 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 ás

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 (pmh(cuicsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlófvek 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.

Dr. Szénási Levente Zsolt 2014. 09. 01-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő

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 ajárilóíveken 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.

Corvas, 2014 9zeptember 3

Gerg1y Janos
‚ HVB elnoke

sinfo
Szövegkiemelés



Csorvás ‘áros helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVL törvény (a továbbiakban: Ve.) 37/G, * 2)
bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva BANKI-HORVATH LASZLO Csorvás,
Batthyány u. 20. alatti lakos a JOBBIK MAGYARORSZAGERT MOZGALOM jelölő
szervezet jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában
3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

12/2014. (IX.3.) HVB határozat

Bánki-Horváth Lászlót Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)
Csorvás városban egyéni listás 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(2icsorvas.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.

Bánki-Horváth László 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő
iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 7 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 — 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. (l)-(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 3.
hL \ \i

Gergél János
HVB elnöke
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás. Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási cij árásrói szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)
bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva BIRO JÁNOS Csorvás, Kossuth u. 49. sz.
alatti lakos a JOBBIK MAGYARORSZAGERT MOZGALOM jelölő szervezet jelöltjének
egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem
szavazattal a következő döntést hozta.

13/2014. (IX.3.) HVB határozat

Biró Jánost Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás
városban egyéni listás 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(ücsorvas.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.

Biró János 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a FIVI-től átvett, a HVI által hitelesített 7 db eredeti ajánlóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t
tájékoztatták.

A HVB megátlapította, 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. (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.

Csorvas, 2014 szeptember 3

-

- (ierl JanO

HVH ínoke
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(‘sorvás Város Helyi Választási Bizosága
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 KOSZEGI NÁNDOR PAL Csorvás,
Hunyadi u. 66. alatti lakos a JOBBIK MAGYARORSZAGERT MOZGALOM jelölő
szervezet jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában
3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

14/2014. (IX.3.) HVB határozat

Kőszegi Nándor Pált Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)
Csorvás városban egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.
Ajelölt szavazólapon szereplő neve: Kőszegi Nándor.

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. 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.

Kőszegi Nándor Pál 2014. 09. 01.-én ny4jtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a 1-IVI által bitelesített 7 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 44 db — érvényes ajánlások
számát.

A fentiekre tekintettel a I-IVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

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

A határozat a Ve. 10. (l)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, l32.-án, a 2010. évi L.
törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 22l., 223-224.*-ok alapján
biztositotta a Bizottsag

Corva$, 2014 szeptember 3
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ergl Janos
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Csorvás Város l1eyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóezi 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 ORBAN ATTILA Csorvás, Móricz Zs. u. 3,
sz. alatti lakos a JOBBIK MAGYARORSZAGERT MOZGALOM jelölő szervezet
jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyáhan 3 igen O
nem szavazattal a következő döntést hozta.

15/2014. (IX.3.) HVB határozat

Orbán Attilát Csorvás Város }Ielyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás
városban egyéni listás 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(áicsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az aj ánlóívek átadásával kell bejelenteni az
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 1 32.*-a alapján az illetékes választási bizottság a
törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon
nyilvántartásba veszi.

Orbán Attila 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 7 db eredeti ajánlóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t
tájékoztatták.

A HVB megállapította, hogy a.z 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. lO.* (l)-(3) bekezdésén, 124.* (1) bekezdésén, l32.*-án, a 2010. évi L.
törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 22l., 223-224.*-ok alapján
biztosította a Bizottság.
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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 VIRÁG MAGDOLNA JULIANNA
Csorvás, Hunyadi u. 66. alatti lakos a JOBBIK MAGYARORSZAGERT MOZGALOM
jelölő szervezet jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele
tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

16/2014. (IX.3.) HVB határozat

Virág Magdolna Juliannát Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)
Csorvás városban egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.
Ajelölt szavazólapon szereplő neve: Virág Magdolna.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek vau helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá sz 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 sz ajánlóívek átadásával kell bejelenteni sz
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.

Virág Magdolna Julianna 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő
iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 7 db eredeti
ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés
eredményéről a HVB-t tájékoztatták.

A HVB megállapította, hogy sz ajánlóíveken sz 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.
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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 DR. PAPPNE DARIDA ANDREA Csorvás,Kazinczy u. 11. sz. alatti lakos a FIDESZ-MAGYAR POLGARI SZOVETSEG,KERESZTÉNYDEMOKRATA NEPPART, Csorvás Meg’julásáért Egyesület jelölőszervezetek jelöltjének polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igenO nem szavazattal a következő döntést hozta.

1712014. (IX.3.) RYB határozat

Dr. Pappné Darida Andreát Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban:HVB) Csorvás városban polgármesterjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

INDOKOLÁS

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni azilletékes választási bizottságnál. A Ve. l32.-a alapján az illetékes választási bizottság atörvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. naponnyilvántartásba veszi.

Dr. Pappné Darida Andrea 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelőiratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HV1-től átvett, a HVI által hitelesített 33 db eredetiajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzéseredményéről a HVB-t tájékoztatták.

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

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. (l)-(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 alapjánbiztosította a Bizottság.
_-7::::.

Csorvas, 2014 szeptember 3

(jrge1yJano
IIIVB elnoke

sinfo
Szövegkiemelés

sinfo
Szövegkiemelés



Csorvás Város Helyi VMasztási Bizottsága

52() 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 DR. BARANY MAGDALENA Csorvás,

Katona J. u. 2/l. sz. alatti lakos a FIDESZ-MAGYAR POLGARI SZOVETSEG,

KERESZTENYDEMOKRATA NEPPÁRT, Csorvás Megújulásáért Egyesület jelölő

szervezetek jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

18/2014. (1X.3.) HVB határozat

Dr. Bárány Magdalenát Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

Csorvás városban egyéni listás 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(icsorvas.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 hejelentést követő 4. napon

nyilvántartásba veszi.

Dr. Bárány Magdalena 2014. 09. 01.-én nyájtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő

iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 11 db eredeti

ajánlóivet. Az ajánlások ellenŐrzését a HVJ munkatársai elvégezték és az ellenőrzés

eredményéről a HVB-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 — 44 dh — 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. (1)-(3) bekezdésén, l24. (1) bekezdésén, I 32.-án, a 2010. évi L.

törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223-224.-ok alapján

biztosította a Bizottság.
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

5920 (‘sorvás, 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 BENCSIKNE DR. ZAHORECZ ILDIKÓ

KATALiN Csorvás, Kossuth u. 18. sz. alatti lakos a FIDESZ-MAGYAR POLGARI

SZÖVETSEG, KERESZTEN YDEMOKRATA NEPPART, Csorvás Megújulásáért Egyesület

jelölő szervezetek jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

19/2014. (IX.3.) HVB határozat

Bencsikné Dr. Zahoreez Ildikó Katalint Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a

továbbiakban: HVB) Csorvás városban egyéni listás 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 RVB-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 ajánlófvek átadásával kell bejelenteni az

illetékes választási bizottságnál. A Ve. l32.-a alapján az illetékes választási bizottság a

törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon

nyilvántartásba veszi.

Bencsikné Dr. Zahorecz Ildikó Katalin 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek

megfelelő iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 11 db

eredeti ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés

eredményéről a IIVB-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 sziikséges — 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. (i)-(3) hekezdésén, 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.
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

választási eljárásról szóló 2013. évi X)Q(VI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)

bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva DENES ISTVÁN BALINT Csorvás,

Széchenyi u. 55. sz. alatti lakos a FIDESZ-MAGYAR POLGARI SZOVETSEG,

KERESZTENYDEMOKRATA NEPPART, Csorvás Megúj ulásáért Egyesület jelölő

szervezetek jelöltjének egyéni listás képviseljeIöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyáhan 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

20/2014. (IX.3.) HVB határozat

Dénes István Bálintot Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

Csorvás városban egyéni listás 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(csorvaj) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A Ve. 124.* (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóivek 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.

Dénes István Bálint 2014. 09. 01 .-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,

nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a FIVI által hitelesített 11 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 — 44 db — érvényes ajánlások

számát.

A fentiekre tekintette] a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

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

A határozat a Ve. l0. (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.
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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 )QQ(VI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)

bekezdésében megállapított hatáskörében eijárva GASPARNE MEGYERI TEREZ EVA

Csorvás, Thököly u. 7. sz. alatti lakos a FIDESZMAGYAR POLGARI SZOVETSEG,

KERESZTENYDEMOKRATA NEPPART, Csorvás Megújulásáért Egyesület jelölő

szervezetek jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyábaii 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

21/2014. (IX.3.) HVB határozat

Gáspárné Megyeri Teréz Évát Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban:

HVB) Csorvás városban egyéni listás 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 ás

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

megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a FFVB-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.

Gáspárné Megyeri Teréz Éva 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő

iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 11 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 ás 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, l24. (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.

(ovas, 2014 %zeptember 3
-

\ \\
(rgely Jano%

HVI3 Linoke

sinfo
Szövegkiemelés



Csorvás Város helyi Választási Bizottsága

5920 Csorvá, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)

ekezdésében megállapított hatáskörében eljárva I{AMAR CSABA TIBOR Csorvás, Tavasz

u. 14. sz. alatti lakos a FIDESZ.MAGYAR POLGARI SZOVETSEG,

KERESZTENYDEMOKRATA NEPPART, Csorvás Megújulásáért Egyesület jelölő

szervezetek jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyáhan 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

22/2014. (IX.3.) HVB határozat

Hamar Csaba Tibort Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

Csorvás városban egyéni listás 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 teijesztheti 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.

Hamar Csaba Tibor 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,

nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 11 db eredeti ajánlóívet. Az

ajánlások ellenőrzését a HVI mi.mkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t

tájékoztatták.

A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi

öiikormányzati 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. (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.
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

5920 Csorvás, Rákózi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2)

hekezdésében megállapított hatáskörében eljárva DR. PAPPNE DARIDA ANDREA Csorvás,

Kazinczy u. 11. sz alatti lakos a FIDESZ-MAGYAR POLGAR1 SZOVETSEG,

KERESZTENYDEMOKRATA NEPPART, Csorvás Megújulásáért Egyesület jelölő

szervezetek jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

23/20 14. (IX.3.) HVB határozat

Dr. Pappné Darida Andreát Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban:

FIVB) Csorvás városban egyéni listás jelöltként 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 (pmh(icsorvas.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 feltételekiiek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon

nyilvántartásba veszi.

Dr. Pappné Darida Andrea 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő

iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HV1 által hitelesített 11 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 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, l24. (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.
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(sorvás Város helyi Választási Bizottsága

5920 Csorvás, Rákóczi u l7

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013, évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve;) 307/G. (2)

bekezdéséhen megállapított hatáskörében eljárva VICZIANNE VINCZE MONIKA JUDIT

Csorvás, Aradi u. 3. sz. alatti lakos a FIDESZ-MAGYAR POLGARI SZOVETSEG,

KERESZTENYDEMOKRATA NEPPART, Csorvás Megújulásáért Egyesület jelölő

szervezetek jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

24/2014. (IX.3.) HVB határozat

Vieziánné Vincze Mónika Juditot Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a

továbbiakban: HVB) Csorvás városban egyéni listás 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. 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.

Vicziánné Vincze Mónika Judit 2014. 09. 01.-én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek

megfelelő iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 11 db

eredeti ajánlóivet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés

eredményéről a FIVB-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 aIapán megállapított, a jelöltséghez sziikséges — 44 db — érvényes ajánlások

számát.

A fentiekre tekintettel a I-IVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

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

A határozat a Ve. l0. (1)-(3) 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.
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Corvás Város 1lyi Választási Bizottsága
5920 Csorvás, Rákóczi u. t7.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Wrvény (a továbbiakban: \Je.) 307/G. (2)
bekezdésében megállapíttit hatáskörében eljárva KASZA! KÁROLY Csorvás, Tavtsz u. 3.
sz. alatti lakos a F1DESZMAGYAR POLGÁRI SZÖ VEn1SEG,

KERESZTÉNYDIMOKRAFA NÉPPÁRT, Csorvás Megújulásáért Egyesület jelölő
szervezetek jelöltjének egyéni listás képviselőjeiöitként történő nyilvántartásba vétele
tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

25/2014. (IX.3.) [IVB határozat

Kaszai Károlyt Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás
városban egyéni listás 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 (prnh@,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.

Kaszai Károly 2014. 09. 02.-án nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,
nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a 1-IVI által hitelesített 11 db eredeti ajánlóívet. Az
ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a }{VB-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
szamat.

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, I24. (1) bekezdésén, 132.*-án, a 2010. évi L.
törvény 9* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, 223-224.-ok alapján
hiztositotta a Bizottsag
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Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága

5920 Csorvás, Rákózi 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 DR. KASZAI BALAZS Csorvás, Széchenyi

u. 61. sz. alatti lakos a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZOVETSEG,

KERESZTENYDEMOKRATA NEPPART, Csorvás Megjulásáért Egyesület jelölő

szervezetek jelöltjének egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele

tárgyábai 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta.

26/2014. (IX.3.) IIVB határozat

Dr. Kaszai Balázst Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

Csorvás városban egyéni listás 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 (pnih(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.

Dr. Kaszai Balázs 2014. 09. 02.-án nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat,

nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a }IVI által hitelesített 11 db eredeti ajánlóívet. Az

ajánlások ellenőrzését a I{VI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t

tájékoztatták.

A HVB megállapította, hogy az aján1óíveken 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. lO.* (l)-(3) bekezdésén, 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.
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