P Ö R B Ö L Y KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
2/2010. (IX.2.) HVB számú h a t á r o z a t a
Wachtler Richárd egyéni listás
önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3.
napjára kitűzött általános önkormányzati választáson Pörbölyön
Wachtler Richárdot független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7142
Pörböly, Óvoda utca 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül, vagyis szeptember 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen a Pörbölyi Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
Bejelentő 2010. szeptember 1-én egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba
vételét kérte Pörbölyön. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 10 db ajánlószelvény közül 9 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, 1 db ajánlószelvényt egyéb
ok miatt elutasított. A településen az egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásbavételéhez
szükséges ajánlószelvények száma: 5 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának
(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án
alapul.
Pörböly, 2010. szeptember 2.
Babos Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke

P Ö R B Ö L Y KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
3/2010. (IX.2.) HVB számú h a t á r o z a t a
Gayer János
független polgármester jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3.
napjára kitűzött általános önkormányzati választáson Várdombon
Gayer Jánost
- bejelentése alapján -független polgármester jelöltként –nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7142
Pörböly, Óvoda utca 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül, vagyis szeptember 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen a Pörbölyi Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
Bejelentő 2010. szeptember 1-én független polgármester jelöltként történő nyilvántartásba
vételét kérte Pörbölyön. Kérelméhez csatolta a polgármester jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 20 db ajánlószelvény közül 20 darab
formai és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, elutasított
ajánlószelvény nem volt. A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények
száma: 15 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet független
polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának
(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án
alapul.
Pörböly, 2010. szeptember 2.
Babos Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke

P Ö R B Ö L Y KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
4/2010. (IX.2.) HVB számú h a t á r o z a t a
Sipos Lajos független polgármester
jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3.
napjára kitűzött általános önkormányzati választáson Várdombon
Sipos Lajost
- bejelentése alapján -független polgármester jelöltként –nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7142
Pörböly, Óvoda utca 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül, vagyis szeptember 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen a Pörbölyi Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
Bejelentő 2010. augusztus 31-én független polgármester jelöltként történő nyilvántartásba
vételét kérte Pörbölyön. Kérelméhez csatolta a polgármester jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 73 db ajánlószelvény közül 67 darab
formai és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, Formai hiba miatt 5
ajánlószelvényt, egyéb ok miatt 1 db ajánlószelvényt a HVB elutasított. A polgármesterjelölt
nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet független
polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának
(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án
alapul.
Pörböly, 2010. szeptember 2.
Babos Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke

P Ö R B Ö L Y KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
5/2010. (IX.2.) HVB számú h a t á r o z a t a
Pál Imre egyéni listás önkormányzati
képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3.
napjára kitűzött általános önkormányzati választáson Pörbölyön
Pál Imrét független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7142
Pörböly, Óvoda utca 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül, vagyis szeptember 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen a Pörbölyi Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
Bejelentő 2010. szeptember 1-én egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba
vételét kérte Pörbölyön. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 12 db ajánlószelvény közül 12 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, elutasításra nem került egy
ajánlószelvény sem. A településen az egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásbavételéhez
szükséges ajánlószelvények száma: 5 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának
(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án
alapul.
Pörböly, 2010. szeptember 2.
Babos Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke

P Ö R B Ö L Y KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
6/2010. (IX.2.) HVB számú h a t á r o z a t a
Kubatov István egyéni listás
önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3.
napjára kitűzött általános önkormányzati választáson Pörbölyön
Kubatov Istvánt független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7142
Pörböly, Óvoda utca 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül, vagyis szeptember 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen a Pörbölyi Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
Bejelentő 2010. szeptember 1-én egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba
vételét kérte Pörbölyön. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 16 db ajánlószelvény közül 16 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, elutasításra nem került egy
ajánlószelvény sem. A településen az egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásbavételéhez
szükséges ajánlószelvények száma: 5 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának
(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án
alapul.
Pörböly, 2010. szeptember 2.
Babos Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke

P Ö R B Ö L Y KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
7/2010. (IX.2.) HVB számú h a t á r o z a t a
Jozic Szilvia egyéni listás
önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3.
napjára kitűzött általános önkormányzati választáson Pörbölyön
Jozic Szilviát független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7142
Pörböly, Óvoda utca 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül, vagyis szeptember 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen a Pörbölyi Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
Bejelentő 2010. szeptember 1-én egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba
vételét kérte Pörbölyön. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 13 db ajánlószelvény közül 11 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, 2 db ajánlószelvényt egyéb
ok miatt el kellett utasítani.
A településen az egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásbavételéhez szükséges
ajánlószelvények száma: 5 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának
(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án
alapul.
Pörböly, 2010. szeptember 2.
Babos Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke

P Ö R B Ö L Y KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
8/2010. (IX.2.) HVB számú h a t á r o z a t a
Helyes Norbert egyéni listás
önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3.
napjára kitűzött általános önkormányzati választáson Pörbölyön
Helyes Norbertet független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7142
Pörböly, Óvoda utca 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül, vagyis szeptember 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen a Pörbölyi Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
Bejelentő 2010. szeptember 1-én egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba
vételét kérte Pörbölyön. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 10 db ajánlószelvény közül 10 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, elutasításra nem került egy
ajánlószelvény sem. A településen az egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásbavételéhez
szükséges ajánlószelvények száma: 5 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának
(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án
alapul.
Pörböly, 2010. szeptember 2.
Babos Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke

P Ö R B Ö L Y KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
9/2010. (IX.2.) HVB számú h a t á r o z a t a Szalay Anikó egyéni listás önkormányzati
képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Pörböly község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3.
napjára kitűzött általános önkormányzati választáson Pörbölyön
Szalay Anikót független egyéni listás képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7142
Pörböly, Óvoda utca 1.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül, vagyis szeptember 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen a Pörbölyi Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
Bejelentő 2010. szeptember 1-én egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba
vételét kérte Pörbölyön. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 10 db ajánlószelvény közül 10 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, elutasításra nem került egy
ajánlószelvény sem. A településen az egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásbavételéhez
szükséges ajánlószelvények száma: 5 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának
(2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án
alapul.
Pörböly, 2010. szeptember 2.
Babos Imréné
Helyi Választási Bizottság elnöke

