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Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Bodrogkisfalud k6zs6g Helyi vdlaszt6si Bizotts6ganak 2019.
6rai kezdettel megtartott bizotts6gi til6s6n

Tdrgy: A helyi iinkorm6nyzati kdpviselok 6s polg6rmester v6laszt6son
kdpviseldj el<ilt j elOlt nyilv6ntart6sba vdtele

Jelen vannak: Kiss Gyula HVB Elncjke
Galuska Istv6n HVB Elncjkhelyettese
Hajdu G6bor HVB Tag
Juh6sznd Bfs Andrea HVB Tag
Tam6s Mihrilyn6 HVB Tag
Alexa Ilona HVI munkatrirs
Bodndr Katalin HVI munkat6rs

szeptember 6-6n 18

indul6 egy6ni list6s

Kiss Gyula HVB Elniike: K<iszcinti Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi V6laszt6si Bizottsrig6nak
jelenlevo tagiait a HVI munkatiirsait 6s meg6llapitja, hogy a bizotts6g iildse hat6rozatk6pes,
mert az 5 fo helyi v6lasztSsi bizotts6gb6l mind az 5 fi|jelen van.
A bizotts6gi tildst megnyitja.
Elmondja a Helyi V6laszt6si Bizotts6g iil6sdnek osszehiv6sifi M indokolta, hogy a 2019.
okt6ber 13-i helyi dnkorm6nyzati kdpviselok 6s polg6rmesterek villaszt1sa kapcs6n 8 fo
egy6ni list6s k6pviselojel6lt k6rte jeloltkdnt a nyilv6ntarr6sba v6tel6t.

Alexa Ilona HVI Munkatrirs: Kciszonti 6 is a helyi v6lasztdsi bizotts6g elnokdt 6s tagjait.
Elmondja, hogy Vegera Jiinos egy6ni listds kdpviselojelciltk6nt k6rte nyilv6ntart ltsbavetel1t az
6ltala kik6tt 2 db aj6nl6iv es az E2 jehi nyomtatvdny lead6s6val. Az aj6nl6iveken 16
bejegyzds tal6lhat6, melyb6l az ajinlitsellen6rz6s sor6n mind a 16 aj1nlSs elfogadhat6. Ahhoz,
hogy valakit a bizotts6g kdpviselojekiltk6nt nyilvdntart6sba tudjon venni 8 db drvdnyes
aj6nl6s sztiks6ges. Vegera J6nos szerepel a villasztoi ndvjegyz6kben teh6t v6laszt6 6s
v6laszthat6, az E2 jehi nyomtatv6nyt becsatolta, a jeldldst elfogadja, a sztiks6ges sz6mf
drvdnyes aj 6nl6ssal rendelkezik.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Vegera J6nos egydni list6s k6pviselojeldltk6nt trjrr6no
nyilv6ntart6sba v6tel6t

A javaslattal a helyi viilaszt6si bizottsrig tagjai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod6s ndlkiil egyhangrila g az alihbihatfuozatotiozztk:

i iinkorm 6ni li
k6pvisel6 i eliilt nvilv:intartdsba v6tel616l

Bodrogkisfalud ktizs6g Helyi V6laszt6si Bizottsiiga (a tov6bbiakban: HVB) a v6laszt6si
elj6r6sr6l sz6l5 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny 132.$-ban 6s a 3071G (l)-(2) bekezd6s6ben

3/2019. (IX.06.) HVB hatirozat



biztositott jogkor6ben elj6rva a helyi telepiil6si onkormdnyzati k6pvisel6k, 6s polgrirmesterek
viilaszt6sa kapcsrin jel6ltk6nt indul6 v6laszt6polg6r nyilv6ntart6sba vdtele tergyaain meghozta
a kcivetkezo

hat6rozatotz

Bodrogkisfalud k0zs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napj6n megtartand6 ahelyi tinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek viiasztitsin V.j..u J6nos 3gl7
Bodrogkisfalud, Kossuth fit 4. szim alatti lakost egy6ni listris telepiil6si fiiggetlen
k6pvisel6j eliiltk6nt nyilvr{nta rtr{sba veszi.

Bodrogkisfalud kozs6g H.9lyi V6laszt6si Bizotts6ga elrendeli a hatirozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud k0zsdg Onkorm6nyzata hirdet6tAbl6jan, 6s a Bodrogkisfalud kcizs6g
onkorm6nyzata www.bodrogkisfatui.hu hivatalos honlapjan t6rt6n6 t1jekoztatftst a jel6lt
nyilv6ntart6sba vdtel6r6l.

A hathrozat ellen annak meghozatalfutol szlmitott 3 napon beliil a kcizponti n6vjegyz6kben
szerepl6 viilaszt6polg6r, jel6lt, jelcil6 szervezet, tovdbb6 az Ugyben 6rintett term6sietis es iogiszem6ly, jogi szem6lyis6g n6lki.ili szervezet szemdlyesen, lev6lben, telefaxon iui1
elektronikus levdlben jogszab6lysdrtdsre hivatkozrissal a Borsod-Ab auj-Zemplen Uegyei
Teriileti V6laszt6si Bizottsdghoz cimzett (3525, Miskolc, Vdrosh6z t6r l.) fellebbezest
nyfjthat be a Bodrogkisfalud kozsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6gn 6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth rit 65., e-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu;.

A fellebbezdst rigy kell benyrijtani, hogy az legkds6bb 2019. szeptember 9. napjrln l6:00 6r6ig
megfrkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

. a kdrelem av6,laszt6si elj6r6sr6l sz6ld 2013. 6vi XXXVI.
$ (3) bekezd6se szerinti alapj6t,

tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ye) 223.

' a kdrelem benyrijt6janak nev6t, lakcimdt (szdkhelydt) 6s - ha a lakcim6t6l (szdkhelydtol)
elt6r - postai 6rtesit6si cimet,
' a kdrelem benyrijt6janak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilfoldcjn 6lo, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezS v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi uronorit6u it, u 

^ugv-*6llampolg6rs6g6t igazolo okirat6nak tfpus6t 6s szdm6t, vagy jeicil o szewezet vagy m6s
szew ezet e setdben a bf 16 s6gi nyi lv6ntartilsba-v6te I i szfumifi .

A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszitmttt vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve kdzbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszimit-vagy elektronikus levdlcimdt.

Indokolds:

Vegera Jinos 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth tfi4. szdmalatti lakos 2019. szeptember 4-6na
Bodrogkisfaludi Helyi Viilaszt6si Irodan6l leadta az egyeni listas jelcil6s nyilv6ntart6sba
v6tel6hez sztksdges E2 nyomtatvinyt, valamint az ajilnlisokat tartalm az6 aj6nl6iveket.

A 2010. 6vi L. torv6ny 9. $. (1) bekezd6se drtelmdben egydni list6s kdpviseldjeliilt az, aki az
adott v6laszt6keriilet vdlaszt6polg6rainak legal6bb 1 o/o-ajeloltnek aj6nlott. 

-Bodrogkisfalud

telepiilds esetdben az r oh 8 vdlaszt6polgiir drv6nyes aj6nl6s6t jelenti.

A jelolt rendelkezik a nyilv6ntartiisba vdtel t6rv6nyi felt6teleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkezo r6szben foglaltak alapj6n nyilv6ntart6sba veszi.



Helyi V6laszt6si Bizotts6g ahatilrozatot k6zbesiti a nyilvdntart6sba vett jelcilt rlszlre a HVI
ritj6n, valamint szemdlyi adatok n6lktil nyilv6nossdgrahozza az cinkorminyzati hirdet6tribl6n
kiftiggeszt6ssel.

A Helyi Vrilaszt6si Bizotts6g hatirozata a hivatkozott jogszab6lyokon, a jogorvoslatr6l val6
tijekoztatds a 2013.6vi XXXVLtv.22L $.(1) bekezd6s6n,223. $.(1) 6s (3) bekezddsein,
valamint a224. $. (l)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatirs: elmondja, hogy Szikszai Andrea egy6ni list6s
kdpviselojeldltk6nt kdrte nyilv6ntart6sba v6tel6t az iitala kikdrt 3 db ajrinl6iv 6s azE2 jelij
nyomtatv6ny lead6s6val. Az ajari6iveken 24bejegyzds tal6lhat6, melyb6l az ajtnl6sellen6rz6s
sor6n mind a 24 ajarl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizottsftg kdpviseldjel<jltk6nt
nyilv6ntart6sba tudjon venni 8 db 6rv6nyes aj6nl6s sziiks6ges. Szikszai Andrea szerepel a
v6laszt6i n6vjegyz6kben teh6t vtlaszto 6s v6laszthat6, azE2 jelti nyomtatviinyt becsatolta, a
jeldldst elfogadja, a sziiksdges sz6mf 6rv6nyes ajiinliissal rendelkezik.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Szikszai Andrea egydni list6s k6pviseldjeldltkdnt
tdrtdnS nyilv6ntart6sba v6tel6t

A javaslattal a helyi v6laszttisi bizotts6g tagjai egyetdrtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod6s n6lktil egyhangrilagaz alihbihatinozatothozzttk:

4/2019. (IX.06.) HVB hatfrozat
a helvi iinkormfnvzati k6pvisel6k 6s poledrmester vdlaszt{sfn indul6 eev6ni listds

k6pvisel6ieliilt nvilvfntartisba v6tel6r6l

Bodrogkisfalud k<1zs6g Helyi VSlaszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a vdlasztilsi
eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tcirv6ny 132.$-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6s6ben
biztositott jogktirdben eljSrva a helyi telepril6si <inkormanyzati kdpvisel5k, 6s polg6rmesterek
viiaszttsa kapcs6n jel<iltk6nt indul6 v6laszt6polgar nyilvantart6sba vdtele tfrgydbartmeghozta
a kovetkez6

hatrirozatotz

Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjan megtartand6 a
helyi dnkormtnyzati kdpviselok 6s polgrirmesterek viiasztfusdn Szikszai Andrea 3917
Bodrogkisfalud, Kossuth tfit 28. szfm alatti lakost egy6ni listr{s telepiil6si fiiggetlen
kdpvisel6j eliiltk6nt nyilvdntartisba veszi.

Bodrogkisfalud kcizsdg Helyi V6laszt6si Bizottsilga elrendeli a hatArozat kdzzetetelet a
Bodrogkisfalud kozs6g Onkormiinyzata hirdetStriblijrln, 6s a Bodrogkisfalud k<izs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos honlapj6n tort6nS tajikoztatdst a jelcii
nyilv6ntartdsba v6tel6r5l.

A hatitrozat ellen annak meghozatalfit6l szimitott 3 napon beliil a k<izponti ndvjegyz6kben
szerepl6 v6laszt6polgar, jel<ilt, jeltil6 szewezet, tov6bb6 az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szemdly, jogi szemdlyis6g n6lkiili szewezet szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus levdlben jogszab6lysdrt6sre hivatkozdssal a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei
Teri.ileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, V6roshdz t6r 1.) fellebbez6st
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6lasztrlsi Bizotts6gn6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu).



A fellebbez6st rigy kell benyujtani, hogy az legkds6bb 2019. szeptember 9. napj6n 16:00 or6ig
megerkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

'akdrelem avtiasztfusi eljar6sr6l sz5l62013.6vi XXXVI. tdrvdny (atov6bbiakban:Ye.)223"
$ (3) bekezddse szerinti alapjdt,
' a k6relem benyirjt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cimdt,
' a kdrelem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilfolddn 6lo, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosft6val, a magyar
6llampolg6rs6g6t igazolo okirat6nak tipusrit 6s szirmifi, vagy jelolo szewezet vagy m6s
szew ezet esetdben a bir6 sdgi nyilv6ntart6sba-v6te I i szfumffi .

A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszitmtfi vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszitmffivagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokolris:

Szikszai Andrea 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth nt28. szitm alatti lakos 2019. szeptember 4-
6n a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irodandl leadta az egyeni list6s jelol6s nyilvdntart6sba
v6tel6hez sztiksdges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajtnlisokat tartalmaz6 ajinl6iveket.

A 2010. 6vi L. tdrvdny 9. $. (l) bekezddse 6rtelm6ben egy6ni list6s kdpviselojelolt az, aki az
adott v6laszt6keriilet v6laszt6polg6rainak legal6bb | %o-ajelciltnek aj6nlott. Bodrogkisfalud
teleptil6s esetdben az I Yo 8 v6laszt6polg6r 6rv6nyes aj6nkis6tjelenti.

A jel<ilt rendelkezik a nyilv6ntart6sba vdtel tdrv6nyi felt6teleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkezo r6szben foglaltak alapj6n nyilv6ntart6sba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizotts6g ahatttrozatot k6zbesiti a nyilv6ntart6sba vett jel<ilt r6szdre a HVI
ritjan, valamint szem6lyi adatok ndlktil nyilv6nossttgrahozza az <inkormtnyzati hirdetot6bl6n
kifiiggeszt6ssel.

A Helyi Viilaszt6si Bizotts6g hattrozata a hivatkozott jogszabdlyokon, a jogorvoslatr6l val6
ttlekoztatits a 2013.6vi XXXVI. tv.22l.$.(1) bekezddsdn,223. $.(1) 6s (3) bekezddsein,
valamint a224. $. (l)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa llona HVI Munkatirs: elmondja, hogy Majoros Mih6ly Pdter egy6ni listds
k6pviselojeltiltk6nt Majoros P6ter n6wel k6rte nyilv6ntart6sba v6tel6t az iltala kikdrt 2 db
aj6nl6iv es az E2 jehi nyomtatvdny lead6siival. Az aj6nloiveken 11 bejegyzes talillhato,
melybol az ajdnllsellenorz6s sor6n mind a I I aj6nl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a
bizotts6g k6pviselojeltiltk6nt nyilv6ntartdsba tudjon venni 8 db 6rv6nyes aj6nl6s sztiksdges.
Majoros Mih6ly P6ter szerepel a v6laszt6i ndvjegyz6kben teh6t villaszto es v6laszthat6, azE2
jelti nyomtatv6nyt becsatolta, a jeloldst elfogadja, a sztiks6ges sz6mri 6rvdnyes aj6nl6ssal
rendelkezik.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Majoros Mihdly P6ter egydni list6s kdpviselojelciltk6nt
tcirt6no nyilv6ntart6sba v6telet Majoros Pdter ndvvel.



A javaslattal a helyi v6laszt6si bizotts6g tagjai egyetdrtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod6s n6lktil egyhangrilagaz alfhbihatirozatothozzdk:

5/2019. (IX.06.) HVB hatfrozat
a helvi iinkormfnvzati k6pvisel6k 6s poleirmester vflaszt6sdn indul6 esy6ni list{s

k6pvisel6ieliilt nvilvrlntartisba v6tel6r6l

Bodrogkisfalud ktizsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a viilasztdsi
elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny 132.$-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6s6ben
biztositott jogk0r6ben elj6rva a helyi telepiil6si rinkormanyzati kdpvisel6k, ds polg6rmesterek
villasztdsa kapcsan jeloltk6nt indul6 v6laszt6polg6r nyilvdntart6sba v6tele tirgyabanmeghozta
a kcivetkez6

hatrirozatotz

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjSn megtartand6 a
helyi dnkormitnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vtiasztisin Majoros Mihity P6ter 3917
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 28. szfm alatti lakost egy6ni listfs teleptl6si ftiggetlen
k6pvisel6jeliiltk6nt nyilvrintartrisba veszi. A szavaz6lapon a jeliilt k6r6s6nek megfelel6en
Majoros P6terk6nt szerepel.

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga elrendeli a hattrozat kdzzetetelet a
Bodrogkisfalud kcizs6g Onkorm6nyzata hirdetot6blSj6n, 6s a Bodrogkisfalud kdzs6g
Onkormanyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos honlapjan t<irt6n6 tdjikoztatist a jekti
nyilvantart6sba v6tel6r6l.

A hattrozat ellen annak meghozatalilt6l sz6mitott 3 napon beliil a kcizponti n6vjegyzdkben
szereplo v6laszt6polg6r, jelolt, jel6l6 szewezet, tov6bb6 az i.igyben drintett term6szetes 6s jogi
szemdly, jogi szem6lyisdg n6lktili szewezet szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben jogszab6lysdrt6sre hivatkoz6ssal a Borsod-Abaij-Zemp\ln Megyei
Teriileti Vrilasztdsi Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, Varosh6z t6r 1.) fellebbez6st
nyrijthat be a Bodrcgkisfalud kcizs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6gnill (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail: bodroskisfalud@bokihiva.t-online.hu).

A fellebbez6st rigy kell benyujtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember 9. napjrin 16:00 6r6ig
megdrkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.

A fel lebbezd snek tartalmaznia kel I :

' a kdrelem a viilaszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. trirvdny (a tov6bbiakban: Ye) 223.
$ (3) bekezd6se szerinti alapjti,
' a kdrelem benyfjt6janak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t5l (sz6khelydt6l)
elt6r - postai 6rtesitdsi cfm6t,

' a k6relem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftjld<tn 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polgar nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar
rillampolg6rsiig6t igazolo okirat6nak tfpusilt 6s sz6mdt, vagy jel<ilo szewezet vagy m6s
szerv ezet e setdben a bir6 s6gi nyilviintart6sba-v6tel i szttm6t.

A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxszitmit vagy elektronikus levdlcim6t,
illetve k6zbesft6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszimifivagy elektronikus levdlcimdt.



Indokol6s:

Majoros Mihnly P6ter 3917 Bodrogkisfalud, Klapka trt 2llL. szttm alatti lakos 2019.
szeptember 4-en a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta az egyeni list6s jelcil6s
nyilv6ntart6sba v6tel6hez sztiks6ges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajfunlisokat tartalmaz6
aj6nl6iveket.

A 2010. 6vi L. tdrv6ny 9. $. (1) bekezddse 6rtelm6ben egy6ni list6s kdpviseldjeldlt az, aki az
adott v6laszt6kertilet v6laszt6polg6rainak legal6bb I oh-ajelciltnek aj6nlott. Bodrogkisfalud
telepiilds eset6ben az I Yo 8 viilaszt6polgiir drv6nyes aj6nl6srit jelenti.

A jelcilt rendelkezik a nyilv6ntart6sba vdtel tdrv6nyi felt6teleivel, ezdrt a Helyi Vrllaszt6si
Bizotts6g a rendelkez6 rdszben foglaltak alapj6n nyilv6ntart6sba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizotts6g ahatdrozatot k6zbesiti a nyilviintart6sba vett jeldlt r6sz6re a HVI
ritj6n, valamint szem6lyi adatok ndlktil nyilv6nosshgrahozza az dnkormdnyzati hirdet6t6blan
kifiiggeszt6ssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatirozata a hivatkozott jogszab6lyokon, a jogorvoslatr6l val6
tiilekoztatds a 2013.6vi XXXVI.tv.22l.$.(1) bekezd6s6n,223. $.(l) 6s (3) bekezd6sein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatdrs: elmondja, hogy Gallovicsn6 Kecskds Be6ta egy6ni list6s
kdpviseldjelciltkdnt k6rte nyilvdntartiisba v6tel6t az titala kikdrt 3 db ajdnl6iv 6s azE2 jelti
nyomtatvdny lead6sdval. Az ajtnl6fveken 24bejegyz6s tal6lhat6, melybol az ajinlilsellen6rzds
sor6n mind a 24 ajanltis elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizottsdg k6pviseldjel<jltk6nt
nyilv6ntart6sba tudjon venni 8 db 6rv6nyes aj6nl6s sziiks6ges. Gallovicsnd Kecsk6s Be6ta
szerepel a vfiasztoi ndvjegyz6kben teh6t vitlaszto 6s viilaszthat6, az E2 jeln nyomtatv6nyt
becsatolta, a jeloldst elfogadja, a sziiksdges sz6mri 6rv6nyes aj6nl6ssal rendelkezik.

Kiss Gyula ^ HVB Elniike: javasolja Gallovicsn6 Kecsk6s Beiita egy6ni list6s
k6pviselojel6ltk6nt t<jrt6n6 nyilv6ntartrisba v6tel6t

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizottsilg tagjai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkodris n6lkiil egyhangrilag az alfhbi hattirozatothozzttk:

a helvi k6nvisel6k n indul6
k6pvisel6i eltilt nvilvf ntartf sba v6tel616l

Bodrogkisfalud k<izs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a v5lasztiisi
elj6rilsrol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torv6ny 132.$-ban ds a 3071G (l)-(2) bekezdds6ben
biztositott jogktirdben eljawa a helyi teleptildsi cinkorm6nyzati k6pvisel6k, 6s polg6rmesterek
v|lasztfsa kapcs6n jeldltkdnt indul6 v6laszt6polg6r nyilv6ntart6sba vdtele tdrgythanmeghozta
a k6vetkez6

hatdrozatotz

Bodrogkisfalud k<izs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjan megtartand6 a
helyi cinkorminyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek viiaszthsdn Gallovicsn6 Kecsk6s Berita
3917 Bodrogkisfalud, Klapka fit 19/A. szdm alatti lakost egy6ni listfs telepiil6si fiiggetlen
k6pvisel6jeliiltk6nt nyilvintartdsba veszi.

6/2019. (IX.06.) HVB hatrirozat



Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6lasztrisi Bizotts6ga elrendeli a hatixozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormrlnyzata hirdet6t6bl6j6n, 6s a Bodrogkisfalud k6zs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos nonapian tcirt6no ti\{koztatast a jelcilt
nyilv6ntart6sba vetel6r6l.

A hatftrozat ellen annak meghozatalf*ol szfumitott 3 napon beli.il a kdzponti n6vjegyzdkben
szereplo v6laszt6polg6r, jelcilt, jelcilo szervezet, tov6bb6 az i.igyben 6rintett termdszetei es.jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon iui1
elektronikus levdlben jogszab6lys6rtdsre hivatkoz6ssal a Borsod-Abail-Zemplen trrtegyii
Tertileti Viilaszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, Vdrosh6z t6r l.) fellebbezest
nyrijthat be a Bodrogkisfalud k<izs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6gn6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail: bodrogkisfalud@,bokihiva.t-online.hu).

A fellebbez6st irgy kell benyrijtani, hogy az legkds6bb 2019. szeptember 9. napj6n 16:00 6r6ig
megerkezzen a Helyi V6lasztdsi Bizottsdghoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

' a k6relem avillasztitsi eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tcirv6ny (a tov6bbiakban:
$ (3) bekezd6se szerinti alapjf.;-,

Ye.)223.

' a k6relem benyrijt6janak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6tdl (sz6khely6tol)
eltdr - postai 6rtesitdsi cim6t,

' a kdrelem benyrijt6jdnak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftlddn 616, magyarorszitgi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6vul, u^ugy*
6llampolg6rs6g6t igazolo okirat6nak tipus6t ds sz6m6t, vagy jeldlo szervezet vagy m6s
szew ezet e set6b en a bir6 s6gi nyilv6ntartdsba-vdte I i szitmifi .

A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6janak telefaxszitmffi vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesitdsi megbizottj6nak nevdt ds telefaxszftmftvagy elektronikus lev6lcimdt.

Indokolris:

Gallovicsn6 Kecsk6s Berita 3917 Bodrogkisfalud, Klapka tt 19/A. sz6m alatti lakos 2019.
szeptember 5-6n a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta az egyeni listAs jeldlds
nyilviintart6sba v6tel6hez szi.iks6ges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajilnlttsokat tartalmazo
ajrinl6iveket.

A 2010. dvi L. tdrv6ny 9. $. (1) bekezddse 6rtelm6ben egydni list6s kdpviselojelolt az, aki az
adott v6laszt6keriilet v6laszt6polg6rainak legal6bb I Yo-ajeloltnek aj6nlott. Bodrogkisfalud
telepiilds esetdben az I Yo 8 v6laszt6polgdr 6rvenyes aj6nl6s6tjelenti.

A jelolt rendelkezik a nyilv6ntart6sba v6tel torvdnyi felt6teleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizottsrig a rendelkez6 r6szben foglaltak alapj6n nyilv6ntart6sba veszi.

Helyi V6lasztdsi Bizotts6g ahatdrozatot kdzbesiti a nyilv6ntart6sba vett jelolt rdsz6re a HVI
ftj6n, valamint szemdlyi adatok ndlkril nyilv6nossdgrahozza az dnkormdnyzati hirdetot6bl6n
kiftiggeszt6ssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatinozata a hivatkozott jogszabdlyokon, a jogorvoslatr6l val6
tiilekoztatits a 2013.6vi XXXVI.tv.221.$.(1) bekezd6s6n,223. $.(1) 6s (3) bekezd6sein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezd6sein alapul.



Alexa Ilona HVI Munkatirs: elmondja, hogy Galovics J6zsef egy6ni list6s
kdpviselojeloltk6nt k6rte nyilv6ntart6sba vdtel6t az iitala kikdrr 2 db aj1nloiv ii azE2 jeln
nyomtatviiny lead6s6val. Az aj6nl6iveken 9 bejegyz6s tal6lhat6, melybol az ajtnl6setlen6rz6s
sor6n mind a 9 ajftnlits elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizottsSg k6pviselojeliltk6nt
nyilv6ntart6sba tudjon venni 8 db 6rvdnyes aj6nl6s sztiksdges. Galovics J6zsef szerepel a
v6laszt6i n6vjegyz6kben teh6t vfiaszt6 6s v6laszthat6, azE2 jelii nyomtatv6nyt becsatolta, a
jelcildst elfogadja, a sztiksdges sz6mri 6rv6nyes aj6nl6ssal rendelkezik

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Galovics J6zsef egy6ni list6s k6pviselojel6ltkdnt
t<irtdno nyilv6ntart6sba vdteldt

A javaslattal a helyi viilaszt6si bizottsrig tagjai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod6s n6lktl egyhangrila g az al6bbihatfurozatothozzfk:

ron rmester v n indu
k6pvisel6 i eliilt nvilvrintartf sba v6tel616l

Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi V6lasztrisi Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a v6laszt6si
elj6rrisr6l szolo 2013. 6vi XXXVI. tdrvdny 132.g-ban 6s a 307/G (l)-(2) bekezdds6ben
biztositott jogkcirdben elj6rva a helyi telepi.il6si dnkorm6nyzati k6pviseldk, 6s polg6rmesterek
v6laszt6sa kapcs6n jel6ltk6nt indul6 v6laszt6polg6r nyilvSntart6sba v6tele targyabinmeghozta
a k<ivetkezo

hatirozatot:.

Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi V6lasztrisi Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napj6n megtartand6 a
helyi onkorm6nyzati k6pviselok 6s polgSrmesterek v6laszt6s6n Galovics Jdzsef 3917
Bodrogkisfalud, Arany J. ft 2. szilm alatti lakost egydni listfs telepiil6si fiiggetlen
k6pvisel6j eliiltk6nt nyilvrintartf sba veszi.

Bodrogkisfalud kozsdg Helyi V6laszt6si Bizottsiiga elrendeli a hatirozat k6zzetetelet a
Bodrogkisfalud kcizs6g Onkorm6nyzata hirdetotdbl6j6n, 6s a Bodrogkisfalud k6zs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos honlapj6n tcirtdno tajdkoztatitst a jelolt
nyilv6ntart6sba v6te16rol.

A hatttrozat ellen annak meghozatalitSl szamitott 3 napon beltil a k<izponti n6vjegyz6kben
szerepl6 v6laszt6polg6r, jel6lt, jeldl6 szervezet, tov6bb6 az iigyben drintett term6szetes 6s jogi
szemdly, jogi szem6lyis6g n6lki.ili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vaiy
elektronikus levdlben jogszabdlys6rtdsre hivatkoz6ssal a Borsod-Abauj-Zemplen Uegyei
Tertileti VSlaszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, Vdroshdz t6r l.) fellebbezest
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kozs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6gn6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu).

A fellebbezdst rigy kell benyrijtani, hogy az legkds6bb 2019. szeptember 9. napj6n 16:00 6r6ig
megdrkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

' a k6relem avillasztitsi eljdr6sr6l szolo 2013. dvi XXXVL T<irv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 223.
$ (3) bekezddse szerinti alapj6t,

' a k6relem benyrijt6jrlnak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimdtdl (sz6khely6tol)
elt6r - postai 6rtesit6si cimdt,
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' a kdrelem benyrijt6jdnak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a krilfctldon 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem renCelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar
6llampolg5rs6g6t igazol6 okirat6nak tipus6t es szftmifi, vagy jel<il6 szervezet vagy m6s
szew ezet eset6ben a b ir6 s6gi nyi lvdntart6sba-vdte I i szttmdt.

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxszitmit vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve kdzbesit6si megbizotd6nak nevdt 6s telefaxszdmiltvagy elektronikus levdlcimdt.

Indokol6s:

Galovics J6zsef 3917 Bodrogkisfalud, Arany J. trt2. szdm alatti lakos 2019. szeptember 5-6n
a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta az egydni list6s jeldl6s nyilv6ntartilsba
vdteldhez sziiksdges E2 nyomtatvAnyt, valamint az ajtnlfsokat tartalmaz6 ajanl6iveket.

A 2010. 6vi L. ttirvdny 9. $. (1) bekezd6se 6rtelmdben egydni list6s k6pviseldjelolt az, aki az
adott v6laszt6kertilet v6laszt6polgiirainak legal6bb 1 %o-ajeldltnek aj6nlott. Bodrogkisfalud
telepiilds eset6ben az 7 o/o 8 v6laszt6polgdr drv6nyes aj6nl6s6tjelenti.

A jelcilt rendelkezik a nyilv6ntart6sba vdtel torv6nyi feltdteleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkez6 rdszben foglaltak alapj6n nyilvdntart6sba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizotts6g ahatdrozatot kdzbesiti a nyilv6ntartdsba vett jelcilt rdszere a HVI
ritj6n, valamint szemdlyi adatok ndlkiil nyilv6noss6grahozza az onkormfunyzati hirdetot6bl6n
kifiiggeszt6ssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatttrozata a hivatkozott jogszabitlyokon, a jogorvoslatr6l val6
tftiekoztattts a 2013.6vi XXXVLtv.221.$.(1) bekezd6s6n,223. $.(1) ds (3) bekezddsein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatfrs: elmondja, hogy Fincziczki Istvdn P6ter egydni listrls
kdpviselojeloltk6nt k6rte nyilv6ntartdsba vdtel6t az ftltala kikdrt 2 db ajanl6iv es azE2 jeft
nyomtatviiny lead6s6val. Az ajirnl6iveken 16bejegyzds taldlhat6, melybol az ajtnlilsellen6rzds
sor6n mind a 16 ajitnl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotts6g kdpviselojeloltk6nt
nyilv6ntart6sba tudjon venni 8 db drv6nyes aj6nl6s sziiksdges. Fincziczki Istv6n P6ter szerepel
a vtiasztoi ndvj egyz6kben teh6t villaszto 6s v6laszth at6, az E2 jeft nyomtatv5nyt becsatolta, a
jel6l6st elfogadja, a szi.iksdges szilmri 6rv6nyes aj6nl6ssal rendelkezik.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Fincziczki Istv6n Pdter egy6ni list6s k6pviselojelciltk6nt
tcirtdno nyilv6ntart6sba vdteldt

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizotts6g tagjai egyetdrtenek ds 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tartozkod6s n6lkiil egyhangrilagaz althbihatfuozatothozzl,k:

8/2019. (IX.06.) HVB hatrirozat
a helvi iinkormrinvzati k6nvisel6k 6s polefrmester vflasztdsin indul6 esv6ni list{s

k6pvisel6 i eliilt nvilvrintart6sba v6tel616l

Bodrogkisfalud kcizsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a v6laszt6si
eljSr6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t<jrvdny 132.$-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6seben
biztosftott jogkor6ben elj6rva a helyi teleptil6si onkorm6nyzati kdpvisel6k, 6s polg6rmesterek



viilasztdsa kapcs6n jelcjltk6nt indulo v6laszt6polg6r nyilv6ntart6sba vdtele tfugyihanmeghozta
a kcivetkez6

hatrirozatotz

Bodrogkisfalud k<izs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napj6n megtartand6 a
helyi dnkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek villasztitsfnFincziczki fstu6n p6ter 3917
Bodrogkisfalud, Hunyadi ft 3/8. szfm alatti lakost egy6ni listfs telepiil6si fiiggetlen
k6pvisel6jeliiltk6nt nyilvfntartfsba veszi.

Bodrogkisfalud k<izs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga elrendeli a hatirozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud k<izs6g Onkorm6nyzata hirdetot6bl6j6n, 6s a Bodrogkisfalud k<izs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos honlapj6n tcirt6no tdj{koztatast a jekili
nyilv6ntart6sba v6te16rol.

A hatfrozat ellen annak meghozatal6t6l sz6mitott 3 napon beliil a kozponti ndvjegyzdkben
szerepl6 viilaszt6polg6r, jel6lt, jel<il6 szervezet, tov6bb6 az tigyben drintett term6szetes 6s jogi
szemdly, jogi szemdlyisdg n6lktili szervezet szem6lyesen, levdlben, telefaxon vagy
elektronikus levdlben jogszab6lysdrt6sre hivatkoz6ssal a Borsod-Abauj-Zemplen tvtegyii
Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, V6rosh6z tdr 1.) fellebbezest
nyfjthat be a Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi Viilaszt6si Bizotts6gnal (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth tt 65., e-mail: bodroekisfalud@bokihiva.t-online.hu).

A fellebbez6st rigy kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember 9. napj6n l6:00 6r6ig
me gdrkezzen a He lyi V iil aszt6si B izotts6ghoz.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell :

' a kdrelem a vd:laszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tcirvdny (a tovdbbiakban: Ye.) 223.
$ (3) bekezddse szerinti alapj6t,

' a kdrelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcimdt (sz6khelydt) 6s - ha a lakcimdtol (sz6khely6tol)
eltdr - postai drtesit6si cim6t,

' a k6relem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6jet, illetve ha a krilftilddn dl5, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar
6llampolg6rs6g6t igazol6 okirat6nak tipus6t 6s sz6m6t, vagy jelcill szervezet vagy m6s
szerv ezet e set6ben a b ir6 s6gi nyi lv6ntart6sba-vdtel i szttmti.

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszirmfut vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizotd6nak nev6t 6s telefaxszimtfivagy elektronikus levdlcimdt.

Indokol:is:

Fincziczki Istv6n P6ter 3917 Bodrogkisfalud, Hunyadi rit 3lB. sz6m alatti lakos 2019.
szeptember 6-itn a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6ndl leadta az egydni list6s jel6l6s
nyilv6ntartdsba v6teldhez szi.iks6ges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajdnlftsokat tartalmaz6
aj6nl6iveket.

A 2010. 6vi L. ttirv6ny 9. $. (1) bekezddse 6rtelm6ben egydni list6s k6pviselojel<ilt az, aki az
adott vtilaszt6kertilet v6laszt6polg6rainak legal6bb 1 %o-ajeldltnek aj6nlott. Bodrogkisfalud
telepiilds esetdben az 7 Yo 8 v6laszt6polg6r drvdnyes aj6nl6s6tjelenti.



A jeltilt rendelkezik a nyilv6ntartdsba v6tel tcirvdnyi felt6teleivel, ezdrt a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkez6 r6szben foglaltak alapj6n nyilvdntart6sba veszi.

Helyi V6lasztrisi Bizotts6g ahatitrozatot k6zbesiti a nyilvtlntart6sba vett jelolt rcszlre a HVI
rid6n, valamint szemdlyi adatok ndlktil nyilv6nossdgrahozza az cinkorminyzati hirdetot6blln
kifi.iggeszt6ssel.

A Helyi V6laszt6si Bizottsrig hatirozata a hivatkozott jogszab6lyokon, a jogorvoslatr6l val6
tiilekoztatirs a 2013. dvi XXXVI.tv.22L $.(1) bekezdds6n,223. $.(1) 6s (3) bekezd6sein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezddsein alapul.

Alexa llona HVI Munkatrirs: elmondja, hogy K6pes Ferdin6nd egydni list6s
kdpviseldjel<lltkdnt k6rte nyilv6ntartrisba vdteldt az titala kik6rt 2 db ajinl6iv is azE2 jeln
nyomtatv6ny lead6s6val. Azafnl6fveken l5 bejegyzds tal6lhat6, melybol azajdnlisellen6izds
soriln mind a 15 aj6nl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizottsdg kdpviseldjelciltk6nt
nyilvantart6sba tudjon venni 8 db 6rv6nyes aj6nl6s szi.iks6ges. K6pes Ferdin6nd szerepel a
viiaszt6i n6vjegyz6kben teh6t viiaszt6 6s v6laszthat6, azE2 jeft nyomtatv6nyt becsatolta, a
jel<il6st elfogadja, a sziiks6ges sz6mri drvdnyes aj6nl6ssal rendelkezik.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja K6pes Ferdin6nd egydni listrls k6pviseldjeloltk6nt
tdrtdno nyilv6ntartdsba v6tel6t

A javaslattal a helyi viilaszt6si bizotts6g tagjai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkodds n6lktil egyhangrilagaz alilbbihattrozatothozzttk:

9/2019. (IX.06.) HVB hatdrozat
a helvi iinkorminvzati k6pvisel6k 6s polsfrmester v{lasztfsin indul6 eey6ni listds

k6pvisel6i eliilt nvilvf ntartisba v6tel616l

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a v6lasztiisi
eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. trjrvdny 132.g-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezddsdben
biztositott jogkor6ben elj6rva a helyi telepill6si rinkormdnyzati k6pvisel6k, 6s polg6rmesterek
v{'lasztdsa kapcs6n jeldltk6nt indul6 v6laszt6polg6r nyilv6ntartiisba v6tele t6rgySban meghozta
a kcivetkez6

hatfrozatot:

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi Vrllaszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjrln megtartand6 a
helyi <inkormhnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6s6n K6pes Ferdinrind 3917
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 91. szim alatti lakost ery6ni list{s telepiil6si fiiggetlen
k6pvisel6j eliiltk6nt nyilvdntartrisba veszi.

Bodrogkisfalud k0zs6g Helyi V6laszt6si Bizottstiga elrendeli a hatirozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud k<izs6g Onkorm6nyzata hirdet6t6bLij6n, 6s a Bodrogkisfalud k<izsdg
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos trontapian tcjrtdno taj{koztatast a jekilt
nyilv6ntart6sba v6tel6r6l.

A hatfirozat ellen annak meghozatal6t6l sz5mitott 3 napon beliil a kozponti n6vjegyz6kben
szerepl5 v6laszt6polgrir, jeldlt, jel0l6 szewezet, tovrlbb6 az tigyben 6rintett term6szetes ds jogi
szem6ly, jogi szemdlyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus levdlben jogszab6lys6rt6sre hivatkoz6ssal a Borsod-Abaij-Zemplen Megyei
Tertileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, V6rosh6z t6r 1.) fellebbezest



nyfjthat be a Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizottsagn 6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail : bodro gki sfalud@bokihiva.t-online.hu,;.

A fellebbezdst fgy kgll benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember 9. napj6n l6:00 6r6ig
megerkezzen a Helyi V6laszt6si Bizottsdghoz.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell :

' a kdrelem a v6lasztiisi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
$ (3) bekezd6se szerinti alapjSt,

t<irv6ny (a tov6bbiakban: Y e.) 223.

' a kdrelem benyrijt6janak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcfm6t6l (sz6khely6tdl)
elt6r - postai 6rtesitdsi cim6t,
' a kdrelem benyrijt6jrinak szemdlyi azonosft6j6t, illetve ha a ktilftildcin elo, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6v ut, u ^ugy*6llampolg6rs6g6t igazolo okirat6nak tipusdt es szirmdt, vagy jelolo szervezet vagy mris
szerv ezet esetdben a bir6 s6gi nyi lv6ntart6sba- v6te I i sz6m6t.

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxsz{tmffi vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t ds telefaxszimitvagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokolris:

K6pes Ferdin6nd 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 91. sz6m alatti lakos 2019. szeptember 6-
6n a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta az egyeni list6s jelol6s nyilv6ntart6sba
v6teldhez szi.iksdges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajhnlfsokat tartalm az6 ajanl6iveket.

A 2010. 6vi L. tdrvdny 9. $. (1) bekezddse 6rtelmdben egy6ni list6s k6pviselojelcilt az, aki az
adott v6laszt6kertilet v6laszt6polg6rainak legal6bb I Yo-ajelciltnek ajinlott. 

-Bodrogkisfalud

telepiil6s eset6ben az | %o 8 v6laszt6polg6r drvdnyes aj6nlds6tjelenti.

A jelcilt rendelkezik a nyilvilntart6sba v6tel t6rv6nyi felt6teleivel, ezdrt a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkezo r6szben foglaltak alapj6n nyilv6ntart6sba veszi.

Helyi V6lasztrisi Bizottsdg ahatirozatot kdzbesiti a nyilv6ntartdsba vett jelolt rdszdre a HVI
ritj6n, valamint szem6lyi adatok n6lkiil nyilvdnossdgrahozza az onkormdnyzati hirdet6t6bl6n
kifiiggesztdssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatirozata a hivatkozott jogszabiilyokon, a jogorvoslatr6l val6
tilekoztatits a 2013. dvi XXXVI.tv.22L $.(1) bekezd6s6n,223. $.(1) 6s (3) bekezddsein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezddsein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatirs: elmondja, hogy Hajdri Eleon6ra egydni list6s
k6pviselojeliiltk6nt kdrte nyilvdntartilsba vdtel6t az illtala kikdrt 3 db ajrlnl6iv es az E2 jelti
nyomtatv6ny leadiisiival. Az ajanl6iveken 18 bejegyz6s talSlhat6, melybol az ajdnldsellenorz6s
sor6n mind a l8 aj6nl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotts6g k6pviseldjel<iltk6nt
nyilv6ntart6sba tudjon venni 8 db drvdnyes aj6nl6s sziiksdges. Hajdri Eleonora szerepel a
viilasztoi n6vjegyz6kben teh6t v6laszt6 6s v6laszthat6, azE2 jelii nyomtatv6nyt becsatolta, a
jeloldst elfogadja, a szi.iksdges sz6mt drv6nyes aj6nl6ssal rendelkezik.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Hajdri Eleon6ra egy6ni list6s k6pvisel6jeloltkdnt
tort6n6 nyilv6ntartrlsba vdtel6t



A javaslattal a helyi v6laszt6si bizotts6g tagjai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod6s ndlkiil egyhangrilag az althbihatfrozatotiozzilk:

ron ti k6nvi lsirmester v n indul6 istds
k6pvisel6i eliilt nvilvr{ntartisba v6tel616l

Bodrogkisfalud kozsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a vfiasztftsi
eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tcirv6ny 132.g-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6seben
biztositott jogkordben elj6rva a helyi telepiil6si onkormtinyzati kdpviselok, ds polg6rmesterek
vfilaszthsakapcsrin jelciltkdnt indul6 v6laszt6polg6r nyilvrlntart6sba v6tele tfugyabinmeghozta
a k<ivetkez6

hatirozatot:

Bodrogkisfalud kozsdg Helyi Vdlaszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napj6n megtartand6 a
helyi dnkormttnyzati kdpviselok ds polg6rmesterek vitlasztitsfun Hajdri Eleonr6ra 3900
Szerencs, Kiilcsey u. 57. sz{m alatti Iakost egy6ni listfs telepiil6si fiiggeflen
k6pvisel6jeliiltk6nt nyilvfntart:isba veszi.

Bodrogkisfalud kozs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga elrendeli a hatirozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud kozs6g Onkormiinyzata hirdet6t6bl6j6n, 6s a Bodrogkisfalud kcizs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos honlapjdn tortdn6 taj{koztatfrst a jel<ilt
nyilv6ntart6sba vdteldr6l.

A hatdrozat ellen annak meghozatal6t6l sz6mitott 3 napon beltil a kcizponti ndvjegyzdkben
szereplo v6laszt6polg6r, jelolt, jelcllo szervezet, tov6bbri az iigyben 6rintett term6szetes ds jogi
szemdly, jogi szemdlyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus levdlben jogszabfiys6rtdsre hivatkoz6ssal a Borsod-Ab auj-Zemplen tvtegyii
Teri.ileti Viilaszt6si Bizottsiighoz cimzett (3525, Miskolc, Yfnoshtn ter l.) fellebbez6st
nyfjthat be a Bodrogkisfalud kcizsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6gnal (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth rit 6 5 ., e-mail : bodro eki sf-alud.@,bokihiva. t-online. hu).

A fellebbezdst rigy kell benyrijtani, hogy az legkdsobb 2019. szeptember 9. napj6n l6:00 or6ig
megerkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

. a kdrelem a vdlaszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. dvi XXXVL T<irvdny

$ (3) bekezddse szerinti alapj6t,
(a tov6bbiakban: Ye.) 223.

' a kdrelem benyujt6j6nak nevdt, lakcim6t (szdkhely6t) ds - ha a lakcim6t6l (sz6khely6tol)
eltdr - postai drtesftdsi cim6t,

' a kdrelem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilftildcin 616, magyarorszagi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar
rillampolg6rs6g6t igazolo okiratdnak tfpus6t 6s sz6miit, vagy jelcilo szervezet vagy mrls
szerv ezet e set6ben a bir6 s6gi nyi lv6ntartdsba-vdte I i szitmitt.

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijtoj6nak telefaxszftmit vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t es telefaxszitm/|-vagy elektronikus levdlcim6t.

10/2019. (IX.06.) HVB hatrlrozat



Indokol6s:

Hajdf Eleon6ra 3900 Szerencs, Ktilcsey u. 57. sz6m alatti lakos 2019. szeptember 6-6n a
Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta az egyeni list6s jel6l6s nyilvrlntartrlsba
v6tel6hez sziiks6ges E2 nyomtatvilnyt, valamint az ajfnlilsokat tartalmazo ajinl6iveket.

A 2010. 6vi L. tdrv6ny 9. $. (1) bekezddse 6rtelm6ben egy6ni list6s k6pviseldjelolt az, aki az
adott v6laszt6kertilet v6laszt6polgrirainak legal6bb I Yo-ajel<iltnek airlntott. 

-Bodrogkisfalud

telepiil6s eset6ben az I o/o 8 v6laszt6polg6r drvdnyes aj6nllsrit jelenti.

A jeltilt rendelkezik a nyilvrlntart6sba v6tel tdrv6nyi feltdteleivel, ez6rt a Helyi V6laszt6si
Bizottsiig a rendelkez6 r6szben foglaltak alapjrin nyilvrlntartiisba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizottsdg ahatirozatot k6zbesiti a nyilv6ntart6sba vett jekilt r6sz6re a HVI
ftj6n, valamint szem6lyi adatok n6lktil nyilviinoss6grahozza az 6nkorminyzatihirdet6t6blan
kiftiggeszt6ssel.

A Helyi Viilaszt6si tsizotts6g hatfrozata a hivatkozott jogszabdlyokon, a jogorvoslatr6l val6
tt$ekoztaths a 2013.6vi XXXVLtv.22L $.(1) bekezddsdn,223. $.(1) es t:l bekezd6sein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezddsein alapul.

Kiss Gyula HVB Elniike: Megkdsz<ini a jelenlevSknek a r6szv6telt mindannyijuknak j6
munkdt kivrin 6s a helyi v6laszt6si bizottsrig iil6s6t bezirja.
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