Helyi Választási Bizottság
9611 Csénye, Ady E.u.42
Tel:95/310-00l Fax:95/3I0-155

A Helyi Választási Bizottság
6/2019.(IX.S.) számű határozata

A Helyi Választási Bizottság Králl Csaba Csénye, Petőfi Sándor utca 45. szám alatti lakost,
mint fiiggetlen jelöltet, a helyi önkormányzati képviselók és polgárnresterek 20l9.évi
általános választásán Csénye községben
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A

határozaí ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Vas Megyei Területi Választási
Bizottságnak (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) címezve személyesen, levélben, telefaxon
vagy elektronikus levélben a Helyi Választási Bizottsághoz (9611 Csénye, Ady E.u.42.
telefax: 95/3l0-155 e-mail:ikervarjegyzo@invitel.hu) kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb a
határozat megho zata|átóI sziirnított harmadik napon megérkezzen.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség néIküli
szervezet nyújthat be a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény (továbbiakban:
Ve.) 223.§ (3) bekezdése szerint jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen,

A fellebbezésnek tarlalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és ha a lakcímétól (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,a kérelem benyújtójának

személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő. magyarországi lakcímmel nem rendelkező
váIasztópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval. a személyazonosságát igazoló
igazolványának típusát és számát, vagy jelöló szervezet vagy más szervezet esetében a
bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A

fellebbezés taríalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcimét.
illetve kézbesitésimegbízottjanak nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes eljárás.

7
Indokolás

Králl Csaba Csénye, Petőfi

Sándor utca 45. szám alatti lakos 2019. szeptember 2-án, nlint
ffiggetlen jelölt, kéfie a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 20l9.évi általános
választásán, Csénye községben polgármesterj elöltként törlénő nyilvzíntartásba vételét.

A nyilvántarlásba vételhez benyújtotta a Ve. szerint szükséges dokumentumokat.

A

Helyi Választási Iroda a benyújtott a|ánlások ellenőrzésételvégezte, mely alapján az

elfogadható ajánlások száma 24.
A polgármesterj elölt állításhoz szükséges ajanlások száma Csénye községben 17.
jelöléshez szükséges ajánlást megszerezte.

A jelölt

a

A Helyi Választási

Bizottság megállapitotta, hogy Králl Csaba Csénye, Petőfi Sándor utca
45. szám alatti lakos alatti lakos polgármesterj elölt nyilvántafiásba vétel iránti kérelnre a
jogszabályban elóírt feltételeknek megfelelt, ezért ajelöltet nyilvántafiásba vette.

A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a Ve. 307/G. § (2) bekezdés szerint nyilvántartásba
vette. A hatáíozaí a Ve.46. § -án, 124.§ (1) bekezdésén,125-127.§-án. 132,§-án, 133 §-án;

307/G § (2) bekezdésénalapul.
A jogorvoslati jogról a Ve. 221.§-a.223.§-a és 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja alapján adtam
tájékoztatást,

Csénye. 20 1 9.szeptember 5.
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