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5 l 20 19 . számú határ ozata
Bognár. Zsolt dénesfai lakos
nyilvántartásba vételéről

Dénesfa Község Helyi Yálasztási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) - 2019. szeptember 0ó.
napján tartott ülésén- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
választásíra Bognár Zsolt dénesfai lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi

HATÁnOZATOT
Dénesfa Község Helyi Yá|asztási Bizottsága a 2019. okíóber 13. napjára kitúzött helyi
önkormanyzati képviselők és polgármesterek választásén Dénesfa község önkormányzati
képviselő-jelöltjeként Bognár Zsolt dénesfai lakost, egyéni listás önkormányzati
képviselőj elöltként nyilvántartásba veszi.
Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a GyőrMoson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz (902I Győr, Városház tér 3.) A
fellebbezést Dénesfa Község Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen,
levélben (9365. Dénesfa, Fő u. 1 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott
határozatmegltozatalátől számított harmadik napon megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A

fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés
bizonyítékait, a kérelem jogi alapját a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét)
és - ha a lakcímétől (szélrhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,a fellebbezés benyújtójának
személyi azonosítőját illetve ha külfoldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, amagyar állampolgárságát
igazolő okiratának típusát és számát, vagy a j elölő szervezet vagy szervezet esetében a bírósági
nyilvantartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatlabenyujtójának elektronikus levélcímét.A fellebbezésben új tények
és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLAS
Bognár Zsolt dénesfai lakos 2019. szeptember 5. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019.
évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek váIasztásán Dénesfa község
önkormányzati képvi selő j elöltj eként történő nyilvántartásba vételét.
A HVB megállapította, hogy Bognár Zsolt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a
jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel, A bejelentéskor átvett 1 darab
ajánlóívből 1 darab átadásrakerült. A Helyi Választási koda megállapította, hogy a jelöltséghez
szükséges érvényesajánlások száma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szőlő2010. évi L. törvény (tovabbiakban: Övjt,) 9.§ (1) bekezdése
alapján a Helyi Választási lroda vezetője által 2019. augusztus 8-án kelt választási
hirdetményben meghatározott-négy aján|ást. A váIasztási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVL
törvény (továbbiakban Ve.) 121.§ (2) bekezdése alapján az qánlások tételes ellenőrzését nem

