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A Heresznye Helyi VáIaszíási Bizottság 5 /20I7. ( WII.14.) határozata

Rengel Lászlő független jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság aválasztási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény
( továbbiakban: Ve) l32.§-ban meghatározott hatáskörben eljárva meghozta az alábbi

határozatot z

A Heresznye Helyi Választási Bizottság a2017 , szeptember 17 . napjára kitűzött időközi helyi
önkormányzati polgármester választásra Rengel László független jelöltet, polgármester_
jelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megvál asztása esetén társadalmi
megbízatásban kívánj a ellátni.

Aválasztási bizottság hatátrozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgár. jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy. jogi személyiség nélküli szervezet a Helyi Választási Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u. l.. email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82l59I-040), de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) cimzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatározat meghozatalátől számított 3. napon -

vagyis 2017 . augusztus 17 . napján, du. 16.00 őráig - megérkezzen. A fenti határidő jogvesztő
hatályű, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és -
ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét. illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát,vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLAS

A Heresznye Helyi Yálasztási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a vá|asztási eljárásról szóló
2013.évi XXXVI, törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.
8.§ (l) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
időközi helyi önkormányzati polgármester választásttűzöttki 2017.szeptember 17 napjára.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szőlő 20l0.évi L.tv. (a
továbbiakban Övjt.) 12. § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a főpolgármestert a
te 1 epülé s ek vál asztóp o |gár ai közvetl enül v álasztj ák.

Itcngel .László^ íiiggetlen .ielölt. a 2017. attgttsztt"ts 11-étr ben_virjtott bejelentése{vel és a
'Helyi Választási Iroda által tritelesített ajánlóívek leadásár,al. polgárrnester-.ieliiltként r;aló

nyilvántartásba r,ételét kérte. nrelyhez benyújtotta a lrelyi önkormáryzati képl,iselők és
polgárrnesterek r,álasztásal. valarnint a nenrzetiségi önkomrányzati képviselők választásán a
választási irodák hatáskörébe lar:roz,ő feladatok végrelrajtásálak részletes szabál_vairól és a



választási irodali hatáskörébe talloző feladatok végrelrajtásának részletes szabályairól és a
r.álasztási eljárásban használandó nyonrtatvanyokról szőlő 4i2()14. (VII. 24.) IM rerrdelet (a

továbbiakban: IM rendelet) l7, melléklete szeritrti E2 "Eg,véni jelölt beielentése a lrelyi
önkclnnályzati *álasztáson" elnevezésű formanyomtatványt. valanrint 2 db ajxrlirír,tt li] d|:

választópolgár: adataival. melyet a },Ielyi Választási lr:oda 20l7. atlgtlsztlt§ ]1. napjirn
leellenőrzött és annak eredmérryéről a Hel_v*i Választási Bizottságot tájékoztatta.

A Helyi Választási TJizotiság a tnai napol1 tartott ülésén rnegállapíttltta. lrogy a ielölt
bejeleniése a tötr,ént,es feltéieleknek nrbgf,elel- és nrellékelt 1db'ajarrlóír.ei. IneÍ1, l0
dtí ajánlást tartalInázott.
A leadott a.iánlóíveken az érvényes ajánlásclk szánra eléri a jelöltállításhoz szükséges 7-et. A
jelölt az a.iánlóív igénylésekor az IM rerrdelet 12. melléklete szerinti 44 "A.iánlóír,igérr},lése
jelölt a helyi örrkornrányzati r,álasztáson" elnet ezésii nyorntatván.vorr nyilatkozott an,ól" hogy
nincs olyarr tisztsége, arnely összeítrlretetlerr a képviselői nregbízatással, illetve
me_uválasztása esetén a képviselői rnegbízatással összeíérlretetlerr tisztségéről lernorrd.
A HVB niegvizsgálta a Hel,vi Választási Iroda által ellerrőrzött ajánlóír,ek adattartalnrát"
valamint. hogy a jogszabailyi kör.ete]nrényekrrek nlegí,blelő érr,ényes aiánltisok sz,énla eléri-c
a megkövetelt lratárt. ezek köztil le_ealább 7 alánlás érr.énves-e. eltnek sorátr a l,iel_vi

Választási Iroda által ellerrőrzött ajánlások rnegvizsgálását kör,etőerr rrregállapította. hog_v

azcrk kiizül 9ajánlás éruénves. megfelel a Ve. 122. §-ában. illetl,e a Ve. 126. ,S-61,u,, 1bglalt
kör,etelnrényeknek.
A Ve, 307lG.5S (1) bekezdése szerint az eg3éni listás és az egyéni választókerületi
jelöltet. a polgármester-jelöltet és a íőpolgánrrester-jelöltet legkésőbb a szal,azást
nregeltiző lrarnrincne5vedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerirrt
az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet. valanrint a polgármester-jelöltet a
hel;-i választási bizottság. a főpolgárnrester-jelöltet a teriileti virlasztirsi bizottság veszi
rrr,ilválrtartásba.

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság nregállapította. hogy a jelölt a tönényes
t-eltételeknek megf-elel. ezért a Ve. 132. §-a és a 307/G §. (2) bekezdése alap.ián Rengel
László, független jelöItet, polgármester-jelöltként nyilvántartástra veszi.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a
jelött bejelentése a törvényes feltételeknek rnegfelel, ós mellékelt 2 db ajánlóívet,
mely l0 db ajánlást tartalmazott. A feldolgozott aján|óívek száma: 2 db, rőgzített
ajánlások száma: l0 db, elfogadható: 9 db, nem elfogadható: 1 db.

A HVB megállapította. lrogy a Helyi Választási lrodától igényelt és átrlett 2 db ajánJóír,ből 2
db-ot átaclott. a jelöltnél trraradt ajárlóír,ek szánia: O.

Ahatározat a Ve. 44.§ (l) bekezdésén, a 46.§-án. 120.§. l22.§., 124.§ (l) bekezdésén.
t25.§ án. l26.§-án, 127.§-án. 132.§-án.307lG§. (1)-(2) bekezdésén. az Or,,_it. 9.§ (3)
bekezdésén. 12.§ án. IM rendelet 12, és 17. rnellékletein alapul.



A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és hatráridejéről. valamint a
jogorvoslat benyújtásanak feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§_án, a Ve. 22t.§-án,
223-224. §-ain, és a3a7E.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.
pontjrán alapul

Heresznye, 20 1 7.augusms t4. Ms:*,*J*"J
FIVB elnök

zárailékz

Közzétéve a Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal és Heresznye Község Önkormányzata
hirdetőtábláján,valatrtint a www.heresznye.hu honlapon 2017.augusztrrí t+_en.
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