Dénesfa Község Helyi Választási Bizottságának
4 l 2019, számú határ ozata
Gyürü János dénesfai lakos
nyilvántartásba vételéről

Dénesfa Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) - 2019. szeptember 06.
napján tartott ülésén- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
választásíra Gyürü János dénesfai lakos nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az althbi

HATÁnOZATOT
Dénesfa Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjtra kitúzött helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Dénesfa község önkormányzati
képviselő-jelöltjeként Gyurü János dénesfai lakost, egyéni listás önkormányzati
képviselőj elöltként nyilvántartásba veszi.
Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a GyőrMoson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9021 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
határozatmeghozataléú.ől számitott harmadik napon megerkezzen. A határidő jogvesztő.

A

fellebbezésnek tarlalmaznia kell a jogszabálysérté§ megjelölését,- á jogszabá|ys&és
bizonyítékait, a kerelem jogi a\aplát, a fellebbezés benyujtójának nevét, lakcímét(széktrelyét)
és - ha a lakcímétől(szókhelyétől) eltér - postai.értesítésiclrmét, a fellebbezés benyujtójanak
személyi azonositőját, illetve ha kiilfiildön élő, mawarországi lakcímmel rendelkező nern
rendelkező választőpolgár nem rendelkezik szernélyi azonosítóval, amagyar állampolgárságát
igazolő okiratanak típusát és számát,vagy a jelöIő szervezetvagy szervezet esetében abírósági
nyilvrántartásb a-vételi számát.

A fellebbezés tartalmarhatlabenyttltójanak elektronikus levélcímét.A fellebbezésben új tények
és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLAS
G}urü János dénesfai lakos 2019. szeptember 05. napján benyújtott kérelmében kérte a 2019.
évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Dénesfa község
önkormányzati képvi selő j elöltj eként történő nyilvántartásb a vételét.
A HVB megállapította, hogy Gyurü János nyilvántartásba vétel irínti kérelme a
jogszabályokban títmasztott követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab
ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Választási koda megállapította, hogy a jelöltséghez

szükséges érvényesajánlások szétma eléri a

- helyi

önkormányzati képviselők

és

polgármesterek választásáról szőtő2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése

a Helyi

Választási Iroda vezetője áItal 2019. augusztus 8-án kelt választási
hirdetményben meghatározott-négy ajánlást. A választási e|járásról szóló 2013, évi XXXVI.
törvény (továbbiakban Ve,) 12],§ (2) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem
alapján

