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@!it: Heresznye Helyi Választási Bizottság ülésén.

Az ülés időpontja: 2017. augusztus 14. akezdés időpontja: 18.00 óra.

Az ülés helve: Művelődési Ház Heresznye, Petőfi u 66

Az ülésen ielen vannak a kéoviselő-testtilet tagiai közül:

Lukács Istvánné HVB elnöke

Sárosi Györgyné HVB elnöke-helyettes

Lukács Péter HVB tag

Har amza Lászlőné HVB tag

Csordás Ferencné HVB tag

Az ülésen jelen vannak tanácskozási joegal meghívottak közül:

Mózes Józsefné HVI vezető

Kozma Tamásné HVI tag, jegyzőkönywezető

Lukács Istvánné ITVB elnök:
Köszönti a megjelenteket Megállapitja, hogy a HVB megválasztott 5 foje közül 5 fo jelen van,
ezért az ülés határozatképes és an megnyitotta.

Lukács Istvánné HVB elnök ismerteti és szavazásra bocsátja a napírendi pontokat.

l .) Jelöltek nyilvántartásba vétele
Előterjesztő: Lukrács Istvánné HVB elnök

2. ) Pol gármester j elöltek sorrendj ének so rsolása
Előterj esztő: Lukács Ishámé HVB elnök

AHelyi Válasáási Bizottság jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igenszavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta azalábbi napirendet



1.) Jelöltek nyilvántartásba vétele
ElőterjesZő: Lukács Istvánné HVB elnök

2.) Polgármester jelöltek sorrendjének sorsolása
Előterjesztő: Lukács Istvánné HVB elnök

1.napirend

Lukács Istvánné HVB elnök: Elmondja, hogy azelső Porga Adrienn polgármester jelölt
nyilvántartásba vétele. A jelölt augusztus l0-án leadta az ajánlőíveket, melyek ellenőrzése2017.
augusztus 10-én megtörtént a HVI részéről. Azerről készült eredménystatisztika átadásra került a
HVB-nek. Az éttadott dokumentumok alapján kell anyilvántartásról dönteni. Ismerteti a
jogszabályi előírásokat és közreadja a dokumentumokat. Kéri, hogy akinek van kérdése tegye
fel.

Javaslata a következő:

Heresznye Helyi Választási Bizottsúg ....12017( WII.14) hatdrozata

Porga Adrienn független jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság aváIasztási eljárásról szőlő 20l3.évi XXXVI. törvény (

továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghatározott hatáskörben eljárvameghoztaaz alábbi

határozatot z

A Heresznye Helyi Yálasztási Bizottság a20I7. szeptember 17. napjárakitúzött időközi helyi
önkormányzati polgármester választásra Porga Adrienn független jelöltet, polgármester-
j elöltként nyilvántartásba veszi.

Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megválasztása esetén foállásban kívánja
ellátni.

AváIasztási bizottság határozataellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgar, jelölt, jelölő szervezet,továbbá azúgybenérintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szewezet a Helyi Választási BizottságnáI
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u. l., email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82l591-040), de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) címzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatározat meghozatalátől számított 3. napon -

vagyis 2017 . augusztus 17 . napján, du. 16.00 óráig - megérkezzen. A fenti határidő jogvesztő

hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabá|ysértésre való hivatkozásánaka|apját, benyujtójanak nevét, lakcímét (székhelyét) és

-ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbe síté s i megbizottj ának nevét é s tel efaxsz álmát, v agy elektronikus l evél címét.



INDOKOLAS

A Heresznye Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a váIasztási eljarásról szóló
2013.évi XXXVI: törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.
8.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
időközi helyi önkormányzatípolgármester választásttűzöttki2}l7.szeptember 17 napjfua.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánőI szőlő 20l0.évi L.tv. (a
továbbiakban Övjt.) 12. § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a főpolgármestert a
településekválasztőpolgánaiközvetlenülválasztják.

Ptlrga Adrienn, fiiggetlen jelölt, a 2017. augusztus lO-én- berryújtott bejelentésével és a
'Helyi Választási Iroda által hitelesített ajránlóívek leadásával, polgármester-jelöltként való
nyilvántartásba vételét kérte, melyhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselók választásán a
választási irodák hatásktirébe 1artoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
választási eljrárásban használandó nyomtatványokról szőlő 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a

továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerirrti E2 "Egyéni jelölt bejelentése a helyi
önkorntányzati választáson" elnevezósű formanyomtatványt, valamint 2 db aiánlóívet l1 db

választópolgát adataival, melyet a Helyi Választási Iroda 2017. augusztus 10, riapján

leellenőrzött és annak eredményéről a Helyi Válasáási Bizottságottájékoztatta.

A Helvi választási Bizottsás a mai naoon tartott ülésén mesállanitotta- hoqv u i"tol'
!_eje'r.eít!:9e a törvényes ie]t5te)eknek niegte)e), és me])éke)t > d$ ajailöivét, *.1v tr
dti aj án lás t tartalmdzoít.
A leadott ajtánlóíveken az érvényes ajanlások szánra eléri a jelöltállításhoz, szükséges 7-et, A
je|ölt az ajánlóív igénylésekor azIM rendelet 12. melléklete szerinti A4 "Ajanlóív igénylése
jelölt a helyi önkormanyzati választáson" elnevezésű nyomtatványorr nyilatkozott arról, hogy
nincs olyan tisztsége, amely összeferhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
rnegválasáása esetón a képviselői megbizatással összefórhetetlen tisáségéről lemond.
A HVB megvizsgálta a, Helyi Választási Iroda által ellerrőrzött ajánlóívek adattartalmát,
valamint. hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajanlások széma eléri-e
a megkövetelt határt, ezek közül legalább 7 ajánlás érvényes-e, ennek sorfur a Helyi
Válasáási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását követően megállapította. hogy
azok közil 9 érvényes, megfelel a Ye. I22. §-ában. illetve a Ve. 126. §-ában foglalt
követelményeknek.
AVe. 307lG. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéniválasztőkerületi jelöltet,
a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincneryedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerint az egyéni
listás és az egyéni válasáókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi
választási bizottság, a főpolgrármester-jelöltet a területi válasáási bizottság veszi
nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Helyi YáIasztásiBizottság megállapította. hogy a jelölt a törvényes
feltételeknek megfelel, ezért a Ve. 132. §-a és a 307lG §. (2) bekezdése alapján Porga
Adrienn, független jelöltet, polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.



A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 2 db ajánlóívet, mely 11

db ajánlást tartalmazott. A feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rőgzített ajánlások
száma:11 db, elfogadható: 9 db, nem elfogadható: 2 db.

A HVB megállapította, hogy a Helyi Választási lrodától igényelt és átvett 2 db ajénlőivből2
db-ot átadott, a jelöltnél maradt ajánlóívek száma: O.

Ahatározat a Ve. 44.§ (D bekezdésén, a 46.§-án, l20.§, l22.§., 124.§ (l) bekezdésén,
125.§ án, 126.§-án, l27.§-án, 132.§-án,307/G§. (l)-(2) bekezdésén) az Övjt. 9.§ (3)
bekezdésén, 12.§ án,IM rendelet 12. és 17. mellékletein alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásanak feltételeiről való tájékortaás a Ve. 10.§-án, a Ve. 221.§-án,
223-224. §-ain, és a307lP.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.
pontjan alapul

Kérdés és hozzásző|ás hiányában szavazásra bocsátja a
javaslatot.

A HVB a tagjai közül jelen lévő 5 f(i közül 5 igen szavazatlal, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatothozta;

Heresznye Helyi Vdlasztási Bízottság 4 /2017. ( WI.I4.) határozata

Porga Adrienn független jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Válasáási Bizottság aválasztási eljárásról szőIő 20l3.évi XXXVI. törvény (

továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghatározott hatáskörben eljarvameghoztaaz alábbí

határozatot z

A Heresznye Helyi Yá|asztási Bizottság a20I7. szeptember 17. napjárakitűzött időközi helyi
önkormányzati polgármester választásra Porga Adrienn független jelöltet, polgármester-
j elöltként nyilvántartásba veszi.

Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megválasztása esetén főállásban
kívánja ellátni.

A választási bizottság határozata 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 Válasáási Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u. l., email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82/591-040)o de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) cimzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatározatmeghozata|átőI számított 3. napon -



vagyis 2017. augusztus l7. napjén, du. 16.00 őráig - megérkezzen. A fenti határidő jogvesáő
hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabá|ysértésre való hivatkozásának alapját, benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
-ha lakcímétőU székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójanak telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbe síté si me gbízottj ának nevét é s tel efax sz átmát, v agy e l ektronikus levél címét.

INDOKOLÁS

A Heresznye Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a választási 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 önkormányzatí polgármester választásttí]zöttki2}l7.szeptember 17 napjára.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szőIő 20l0.évi L.tv. (a
továbbiakban Övjt.) 12. § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a főpolgármestert a
településekválasztópolgaraíközvetlenülválasztják.

Porga Adrienn, fiiggetlen jelölt, a 2017. augusáus 10-én- benyújtott bejelentésével és a
'Helyi Válasáási Iroda által hitelesített ajanlóívek leadásával, polgármester-jelöltként való
rryilvántartásba vételét kérte, nrelyhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi Onkormányzati képviselők válaszásén a
váIasztási irodák hatáskörébe taftoző feladatok végrehajtrásiának részletes szabályairól és a
válasáási eljárásban használandó nyomtatvanyokról szőlő 4l20I4. (VII. 24,) IM rendelet (a

továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerinti E2 "Egyérri jelölt bejelentése a helyi
önkormányzati választáson" elnevezésű fonnanyomtatvátnyt, valamint 2 db ajánlóívet ] 1 db
választópolgár adataival, melyet a Helyi Választási Iroda 2017. augusztus 10. napján
leellenőrzött és annak eredményéről a Helyi Választási Bizottságottájékoztatta.

A Helvi választási Bizottsás a mai napon tartott ülésén mepállanította. hosv a ielölt
be.ieledtése a törvényes felté'teleknek m'egfelel, és mellékelt2 dti ajanlliveíi meÍy 11
d6 aj án lás t tartalmázoí.
A leadott ajanlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltállításhoz. sztikséges 7-et. A
jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 12. melléklete szerinti A4 "Ajánlóív igénylése
jelölt a helyi önkormányzativálasztáson" elnevezésű nyomtatványorr nyilatkozott arról, hogy
nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a k§pviselői megbízatással, illetve
megválasáása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisáségéről lemond.
A HVB megvizsgálta a Helyi Válasáási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát,
valamint. hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajanlások száma eléri-e
a megkövetelt hatérl, ezek közül legalább 7 ajánlás érvényes-e, ennek sorátr a Helyi
Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását követően megállapította. hogy
azok közül 9 ajánlás érvényes, nregfelel aYe, I22. §-ában, illetve aYe. 126. §-ában foglalt
követelményeknek.
AVe. 307lG. § (1) bekezdése szerintazegyéni listás és azegyéni választókerületi jelöltet,
a polgármester-jelöltet és a főpolgrármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerint az egyéru
listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi
választási bizottság. a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi
rryilvántartásba.



Fentiekre tekintettel a Helyi Válaszási Bizottság megállapította. hogy a jelölt a törvényes
feltételeknek megfelel, ezért aYe. I32. §-a és a 307lG §. (2) bekezdése alapján Porga
Adrienn, független jelöltet, polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.

A Helyí Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 2 db ajánlóívet, mely 11

db ajánlást tartalmazott. A, feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rögzített ajánlások
száma: 1l db, elfogadható: 9 dbo nem elfogadható: 2 db.

A HVB megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igónyelt és átvett 2 db ajánlóívből2
db-ot átadott, a jelöltnél maradt ajánlóívek száma: O.

Ahatározat a Ve. 44.§ (D bekezdésén, a 46.§-án, l20,§, 122.§., 124.§ (l) bekezdésén,
125.§ án, 126.§-án, 127.§-án, 132.§-án,307/G§. (1)-(2) bekezdéséí7: az Ovjt. 9.§ (3)
bekezdésén, 12.§ án, IM rendelet 12. és l7. mellékletein alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és hataridejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 22I.§-án,
223-224. §-ain, és a307lP.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCI[. törvény 33.§ (29) bekezclés 1.

pontjan alapul

Heresznye, 20 1 7.augusztus I 4.
Lukács Istvánné

HVB elnök

Záradékz

Közzétévea Bolhói Közös ÖnkormanyzatiHivatal és Heresznye Község Önkormányzata
hirdetőtábláján,valamint a www.heresznye.huwww.heresznye.hu honlapon 2017.augusztls 14-
én.

Mózes Józsefné
HVI vezető

Lukács Istvánné HVB etnök: Elmondja, hogy a következő Rengel Lászlő polgármester jelölt
nyilvántartásba vétele. A jelölt augusztus l 1-én leadta az ajánlőíveket, melyek e|lenőrzése 2017 .

augusztus 11-én megtörtént a HVI részéről. Az erről készült eredménystatisztika átadásra került a

HVB-nek. Az átadott dokumentumok alapján kell a nyilvántartásról dönteni. Ismerteti a
jogszabályi előírásokat és közreadja a dokumentumokat. Kéri , hogy akinek van kérdése tegye

fel,



Javaslata a következő:

Heresznye Helyi Vdlasztásí Bizottság ../2017. ( WII.14.) hatórozata

Rengel Lász|ő független jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság a választasi eljárásról szőlő 2013.évi XXXVI. törvény (

továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghatánozott hataskörben eljárvameghozta az alábbi

határozatot z

A Heresznye Helyi Választási Bizottság a2017. szeptember 17. napjára kitűzött időközi helyi
önkormányzatipo|gétrmester választásra Rengellász|ő független jelöltet, polgármester-
j elöltként nyilvántartásba veszi

Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megvál asztásaesetén társadalmi
me gbízatásban kívánj a e l látni.

A válasáási bizottság határozata 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 Yá|asztásí Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u. l., email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82/591-040)n de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) címzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatározatmeghozatalátőI számított 3. napon -
vagyis 2017. augusztus17.napján,du. 16,00 őráig-megérkezzen.Afentihatáridő jogvesztő
hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartaImaznia kell a fellebbezés
jogszabá|ysértésre való hivatkozásának alapját, benyújtójanak nevét, lakcímét (székhelyét) és
-ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezéstartalmazhatja benyújtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbe síté si me gbízottj énak nevét é s tel efax sz ámtát, v agy e l ektronikus levél címét.

INDOKOLÁS

A Heresznye Helyi Yálasztási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a választási eljarásról szóló
2013.évi XXXVI: törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2)bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.
8.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
időközi helyi önkormányzati polgármester vá|asztásttizöttki2Dl7.szeptember l7 napjéra.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásaről szóló 2010.évi L.tv. (a

továbbiakban Övjt.) 12. § (l) bekezdése szerint a polgármestert és a főpolgármestert a
települések válasáópolgarai közvetlenül választják.

Rengel Lászlő, fiiggetlen jelölt, a20117 . augusáus 11-én- benyújtott bejelentésével és a 'Helyi
Válasáási Iroda áItal hitelesített ajanlóívek leadásával, polgarmester-jelöltként való
nyilvántartásba vételét kérte, melyhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és

polgánnesterek válasáásán, valamint a nemzetiségi önkomrányzati képviselők válasáásén a

válasáási irodák hatáskörébe tartoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról szőlő 4l20l4. (VII. 24.) IM rendelet (a

továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerinti E2 "Egyéni jelölt bejelentése a helyi



önkormányzati választáson" elnevezésű formanyonrtatványt, valarnint 2 db ajánlóivet 10 db
választópolgár adataival, melyet a Helyi Választási lroda 2077. augusáus 11. napián
leellenőrzött és annak eredményéről a Helyi Választási Bizottságotté$ékoztatta.

A Helvi yálasztási Bizottsás a mai naDon tartott ülésén mesállaoította- hosv u i"tota
beieledtése a törvényes feltáteleknek mégfelel, és mellékelt2 dki ajánlaive{ meíy 10
dti aj ánlás t tartalmdzoít.
A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltállításhoz, szükséges 7-et. A
jelölt az ajánlóív igénylésekor azl.M rendelet 12. meltéklete szerinti A'4 "Ajánlóív igénylése
jelölt a helyi önkonnányzati váIasztáson" elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról. hogy
nincs olyan tisásége, amely összeferhetetlen a képviselői nregbízatással, illetve
megválasztása esetén a képviselői ntegbizatással összeférhetetlen tisáségéről lemond.
A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött Eéli'lóívek adattartalmát.
valamint, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e
a megkövetelt határt, ezek közül legalább 7 ajarlás érvényes-e, ennek során a Helyi
Választási Iroda által ellenőrzött ajarrlások megvizsgálását követően megállapította, hogy
azokközi| 9 ajanlás érvényes, megfelel aYe, I22. §-ában, illetve aYe. 126. §-ában foglalt
követelményeknek.
AVe. 307lG. § (1) bekezdése szerint azegyéni listás és qzegyéniválasztőkerületi jelöltet,
a polgármester-jelöltet és a fibpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. §(2) bekezdése szerint az egréni
listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi
választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi
nyilvántartásba,

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt a törvényes
feltételeknek megfelel, ezért aYe. 132. §-a és a307lG §. (2) bekezdése alapjén Rengel
Lász|ő, független jelöltet, polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 2 db ajánlóívet, mely 10
db ajánlást tartalmazott. A feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rögzített ajánlások
számaz 10 db, elfogadható: 9 db, nem elfogadható: 1 db.

A HVB megállapította, hogy a Helyi Válasáási Irodától igényelt és áwett 2 db ajánlőivből2
db-ot átadott, a jelöltnél maradt ajanlóívek száma: O.

Ahatározat a Ve. 44.§ (l) bekezdésén, a 46.§-án, 120.§, l22.§., I24.§ (l) bekezdésén,
l25.§ án, 126.§-án, 127.§-án, 132.§-án,307/G§. (1)-(2) bekezdéséí7, az Óvjt. 9.§ (3)
bekezdésérr, 12.§ án, IM rendelet 12. és 17. mellékletein alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásanak helyéről és hataridejéről, l,alamint a
jogorvóslat benyújtásanak feltételeiről való tájékortaás a Ve. l0.§-an, a Ve. 221.§-án,
223-224. §-ain, és a307lP.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.

pontján alapul



Kérdés és hozzászőlás hiányában szavazásra bocsátja a
javaslatot.

A HVB a tagjai közül jelen lévő 5 fő közül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatothozta:

Heresznye Helyi Választási Bizottság 5/2017. ( WI.14.) h,atórozata

Rengel Lász|ő független jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság aválasztásí eljárásról szőlő 20l3.évi XXXVI. törvény (

továbbiakban: Ve) l32.§-ban meghatéEozott hatáskörben eljárvamegltozta az alehbi

határozatot z

A Heresznye Helyi Választási Bizottság a20I7. szeptember 17. napjára kittZött időközi helyi
önkormányzati polgármester választásra Rengel László független jelöltet, polgármester-
j elöttként nyilvántartásba veszi.

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

A választási bizottság haténozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgar, jelölt, jelölő szewezet, 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:82l591-040), de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) címzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatározatmeghozatalátőI szétmitott 3. napon -
vagyis 2017. augusáus 17.napján, du. 16.00 őráig-megérkezzen. Afenti hataridő jogvesáő
hatályű, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabálysértésre való hi.ratkozásának alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és

-ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezéstarta|mazhatja benyujtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbe s íté si me gbízottj ának nevét é s tel efax sz árnát, v agy el ektronikus l evé l cí mét.

INDOKOLÁS

A Heresznye Helyi Válasáási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013.évi XXXVI: törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.
8.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
időközi helyi önkormányzati polgármester váIasztást ttizött ki2017.szeptember 17 napjára.

A helyi önkormanyzati képviselők és polgármesterek válasúásától szóló 2010.évi L.tv. (a

továbbiakban Övjt.) t2. § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a fopolgármestert a

települések válasúőpo|gátu közvetlenül választják.



Rengel l.,ászló, fliggetlen jelölt, a 2017 . augusáus 11-én- benyújtott bejelentésével és a 'Helyi
Válasáási Iroda által hitelesíteu ajánlóívek leadásával, polgármester-jelöltként való
nyilvántartásba vételét kérte, melylrez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásrán a
választási irodák hatáskörébe tartoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
válasáási eljarásbarr használandó nyomtatványokról szólő 412014. ryIr. 24.) IM rendelet (a

továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerinti E2 "Egyéni jelölt bejelentése a helyi
önkormárryzati váIasztáson" elnevezésű formanyomtatványt, valamint 2 db ajánlóívet 10 db
választópolgár adataival, melyet a Helyi Választási Iroda 2017. augusztus 11. rrapjár
leellenőrzött és annak eredményéről a Helyi Választási Bizottságottájékoztatta.

A Helvi választási Bizottsás a mai naDon tartott ülésén mesállaoította- hosv a ielölt
beieledtése a törvényes felté"teleknek m'egfelel, és mellékelt 2 aa'ajánlőiveTimeíy 10
dti aj ánlás t tarta|mdzott.
A leadott ajánlóíveken az étvényes ajánlások száma eléri a jelöltállításhoz. szükséges 7-et. A
jelölt az ajánlőív igénylésekor az IM rendelet 12. melléklete szerinti ,{4 "Ajánlóív igénylése
jelölt a helyi önkormanyzati választáson" elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy
nincs olyan tisztsége, amely összeferhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasáása esetén a képviselői megbízatással összeferhetetlen tisáségéről lemond.
A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőruött aján|óívek adattarlalmát,
valamint, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvérryes ajránlások szétlna eléri-e
a megkövetelt határt, ezek közül legalább 7 ajanlas érvényes-e. ennek során a Helyi
Válasáási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását követően megállapította, hogy
azok közüil 9 ajánlás érvényes, megfelel aYe. I22. §-ában, illetve aYe. 126. §-ábarr íbglalt
követelményeknek.
A Ve. 307lG. § (1) bekezdése szerint az egténi listás és az egréni választókerületi jelöltet,
a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-jelöltet lggkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerint az egyéni
listás ós az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi
válasaási bizotlság, a főpolgármester-jelöltet a területi válasáási bizottság veszi
nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt a törvényes
feltételeknek megfelel, ezért aYe. I32. §-a és a 307lG §. (2) bekezdése alapján Rengel
Lászlő, független jelöltet, polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 2 db ajánlóívet, mely 10
db ajánlást tartalmazott. A, feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rőgzített ajánlások
számaz 10 db, elfogadható: 9 dbo nem elfogadható: l db.

A HVB megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és átvett 2 db ajánlóivből2
db-ot átadott, a jelöltnél maradt ajarrlóívek száma: O.
Ahatározat a Ve. 44.§ (D bekezdésén, a 46.§-án, 120.§, l22.§,124.§ (l) bekezdésén,
125.§ án, l26.§-án, l27.§-án, l32.§-án.307/G§. (1)-(2) bekezdéséí\ az Övjt. 9.§ (3)
bekezdésén, 12.§ án,IM rendelet 12, és 17. mellékletein alapul.



A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásanak helyéről és határidejérŐl. valamint a

jogá;oslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 22I-§-án,
-223-224. 

§-ain, és a307lP.§ (2) bekezdés c) pontján alapul,

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCil. törvénY 33.§ (29) bekezdés 1.

pontján alapul

Heresznye, 20 1 7.augusztus 14.
Lukács Istvánné

HVB elnök

Záradék:

Közzétévea Bolhói Közös önkormanyzatiHivatal és Heresznye KÖzség ÖnkománYzata
iláirtdtábla:Á, ,"í"Ái"iá www.heresznye.huwww.heresznye.hu honlapon 2017.augusztlss 14-

én.

Mózes Józsefné
HVI vezető

Lukács Istvánné IIVB elnök: Elmondja, hogy a következő Szarka Árpád polgármester jelÖlt

iyilranonasba vétele. A jelölt augusztus 1l-én leadta azajánlőíveket, melYek ellenőrzése2017.

augusztus 1 1 -én megtö rtént aHVi részér ől. Az erről készült eredménystatisztika átadásra kerÜlt a

HÍg-nek. ez átaditt dokumentumok alapján kell a nyilvántartásról dönteni. Ismerteti a

i"g*Javi előírásokat és közreadja a dókumentumokat. Kéri, hogy akinek van kérdése tegye

fel.

Javaslata a következő:

Heresznye Helyi Vtítaszttúsi Bizottság.. /2017. ( WI.14.) hatdrozata

Szarka Árpád független jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételéről

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság avá|asztási eljárásról szŐIÓ 20l3.évi XXXVI. tÖrvénY (

továbbiakban: Vej 132.§-ban meghatérozott hatáskörben eljárvameghozta az alábbi

határozatot:

A Heresznye Helyi yáIasztásiBizottság a20I7. szeptember 17. napjárakitűzÖtt időkÖzi helYi

á*or'n6"y zati polgármester választásra Szarka Árpád független jelöltet, Polgármester-
j elöltként nyilvántartásba veszi

Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisáséget megválasztásaesetén társadalmi

me gbizatásban kívanj a ellátni.



A v á|asztési bizottság haározata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgár, jelölt, jelölő szewezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Helyi Válasáási Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u.l., email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82l591-040), de a
Somogy Meryei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) címzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatátrozat meghozatalátől szátrnitott 3. napon -
vagyis 2017. augusztus 17.napján, du. 16.00 őráig-megérkezzen.Afenti határidő jogvesáő
hatá|yű, a fellebbezés tárgyi illetékmentes, A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabá|ysértésre való hivatkozásánakalapját,benffitójának nevét, lakcímét (székhelyét) és

-ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezésbrtalmazhatja benyújtójanak telefaxszrámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézb e s íté s i me gbízottj ának nevét é s tel e fax sz átmát, v agy el ektronikus l evé l címét.

INDOKOLÁS

A Heresznye Helyi Yálasztási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013.évi XXXVI: törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve,

8.§ (l) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (l) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
időközi helyi önkorményzatipolgármester választást tűött ki 2017.szeptember 17 napjára.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáről szőIő 20l0.évi L.tv. (a

továbbiakban Övjt.) 12. § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a főpolgármestert a

települések választópolgarai közvetlenü| v álasztják.

Szarka Á:rpád, fiiggetlenielölt, a2017. augusztus 11-én- benyújtott beielentésével és a'Helyi
Választási lroda által, hitelesített ajarrlóívek leadásával, polgármester-jelöltként való

nyilvántartásba vételét kérte, melyhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és

polgarmesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők válasáásán a

választásí irodák hatáskörébe tartoző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
választási eljárásbarr használandó nyomtatványokról sző|ő 4/2014. (Vil. 24.)IM rendelet (a

továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerinti E2 "Iigyéni jelölt bejelentése a helyi

önkornrányzaíi vá|asúáson" elnevezésű f,ormanyomtaÍányt, valamint 3 db ajánlóívet 15 db

választópolgfu adataival, melyet a Helyi Választási lroda 2017, augusztus 11. rrapjálr

leellenőrzött és annak eredményéről a Helyi Válasáási Bizottságottá4ékoáatta,

A Helvi Választási Bizottsás a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy u .i.tot'
beieledtése a törvényes feltéieleknek m-egfelel, és nrellékelt 3 db ajánlóívet, mely 15
db aj anlás t taíta|mazott.
A leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások számta eléri a jelöltállításhoz, sziiksóges 7-et. A
jelölt az ajénlőiv igérrylésekor az IM rendelet 12. rnelléklete szerinti ,A.4 "Ajánlóív igénylése
jelölt a helyi önkormányzati váIasztáson" elnevezésű nyorntatványon nyilatkozott arról, hogy

nincs . olyarr tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve

megválasztása esetén a képviselői megbizatással összeferhetetlen tisztségéról lemond.

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajénlóívek adattartalmát,

valamint. hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások szátma eléri-e



a megkövetelt hatént. ezek közül legalább 7 ajánlás érvényes-e, ennek során a Helyi
Válasáási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását követően megállapította. hogy
azok közül 14 ajánlas érvényes, megfelel aYe. |22. §-ában, illetve aYe. 126. §-ában foglalt
követelményeknek.
AVe. 307lG. § (1) bekezdése szerirrt azegyéni listás és azegyéni válasáókerületi jelöltet"
a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást nregelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerint az egyéni
listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi
választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Helyi Yálasztási Bizottság megállapította, hogy a jelölt a törvényes
feltételeknek megfelel, ezért aYe. l32. §-a és a 307lG §. (2) bekezdése alapjrárr Szarka
Árpád, függetten jelöltet, polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 3 db ajánlóívet, mely 15

db ajánlást tartalmazott. A feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rögzített ajánlások
számaz 15 db, elfogadhatőz 14 dbo nem elfogadható: 1 db.

A HVB megállapította, hogy a Helyi Választási Irodától igényelt és átvett 3 db ajánlóívből 3
db-ot átadott, a jelöltnél maradt ajanlóívek száma; O.

Abatározat a Ve. 44.§ (1) bekezdésén, a 46.§-án, 120.§, 122.§., 124.§ (1) bekezdésén,
l25.§ an, 126.§-án, I27.§-án, 132.§-án,307/G§. (1)-(2) bekezdésén) az Övjt. 9.§ (3)

bekezdésén, 12.§ án,IM rendelet 12. és 17. mellékletein alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 221.§-án,
223-224. §-ain, és a307lP.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.

pontján alapul

Kérdés és hozzászó|ás hiányában szavazásra bocsátja 
^javaslatot.

A HVB a tagsai közül jelen lévő 5 ftj közül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás
né lkü l elfo gadta a j avasl atot és az a|ábbi határ ozatot hozta :

Heresznye Helyi Választdsi Bízottstíg 6 /2017. ( WII.14.) határozata

Szarka Árpád íiiggetlen jelölt, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételóről

A Heresznyei Helyi Yálasztási Bizottság aváIasztási eljárásról szőlő 20l3.évi XXXVI. törvény (

továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghatétrozott hatáskörben eljárvameghoztaazalábbi

határozatot z



A Heresznye Helyi Válasáási Bizottság a20I7. szeptember 17. napjátrakitűzött időközi helyi
önkormányzati polgármester választásra Szarka Arpád független jelöltet, polgármester-
j elöltként nyilvántartásba veszi.

Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megválasztása esetén társadalmi
megbízatásb an kívánj a ellátni.

Aválasztási bizottság határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgár, jelölt, jelölő szewezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Helyi Válasáási Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u.l., email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82l591-040), de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) cimzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatározatmeghozatalátől számított 3. napon -
vagyis 2017. augusztus 17.napján, du. 16.00 óráig - megérkezzen. Afenti hataridő jogvesztő
hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabálysértésre való hivatkozásánaka|apját, benyujtójanak nevét, lakcímét (székhelyét) és
-ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézb e s íté s i me gbizottj ának nevét é s tel efax sz árnát, v agy elektronikus l evél címét.

INDOKOLÁS

A Heresznye Helyi Válasáási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013.évi XXXVI: törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.
8.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
időközi helyi önkormányzati polgármester választástttzöttki2Dl7.szeptember 17 napjéra,

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásatőI szóló 2010.évi L.tv. (a

továbbiakban Övjt.) 12. § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a főpolgármestert a
településekválasztőpolgáraiközvetlenülváIasztják

Szarka Árpád, ftiggetlen jelölt, a2017 . augusztus 11-én- benyújtott bejelentésével és a 'Helyi
Választási Iroda á|tal hitelesített ajánlóívek leadásával, polgármester-jelöltkérrt való
nyilvántartásba vételét kérte, melyhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és

polgánnesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormanyzati képviselők választásán a

választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtasá.nak rószletes szabál.vairól és a
választási e§árásban használandó nyomtatváryokról szőló 412014. (VII. 24.) IM rendelet (a

továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerinri E2 "Egyéni jelölt bejelentése a helyi
önkormányzativáIasztáson" elnevezésű formanyomtatványt, valamint 3 clb ajárrlóívet 15 db

választópolgát adataival, melyet a Helyi Választási Iroda 2017. augusztus 11. napián

leellenőrzött és annak eredményéről a Helyi Választási Bizottságottájékoztatta,

A Helvi választási Bizottsás a mai napon tartott ülésén mesállapította, hogy u i.tot'
beieledtése a törvényes felté-teleknek mégfelel, és mellékelt 3 db ajánlóíveí| meíy 15
db aj anlás t tartalmazott.
A leadott ajánlóíveken az érvényes ajanlások szétma eléri a jelöltállításhoz. szíikséges 7-et. A
jelölt az aján|őív igénylésekor az IM rendelet 12. melléklete szerinti A4 "Ajánlóív igénylése
jelölt a helyi önkornrányzativálasztá§on" elnevezésű nyomtatvfuryon nyilatkozott an,ól, hogy



nincs olyan tisásége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén a képviselői megbizatással összeferhetetlen tisáségéről lemond.
A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött qánlóívek adattarlalnrát.
valamint, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások szánna eléri-e
a megkövetelt határt, ezek közül legalább 7 qariás érvényes-e, ennek során a Helyi
Válasaási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását követően nregállapította, hogy
azok közül 14 ajánlás érvényes, megfelel aYe. l22. §-ában, illetve aYe. 126. §-ában foglalt
követelményeknek.
A Ve. 307lG. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet,
a polgármester-jelöltet és a fopolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincneryedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerint az egyéni
listás és az egyéni válasaókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi
választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt a törvényes
feltételeknek megfelel, ezért aYe. I32. §-a és a 307lG §. (2) bekezdése alapján Szarka
Árpád, független jelöltet, polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 3 db ajánlóívet, mely 15
db ajántást tartalmazott. A feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rögzített ajánlások
számaz 15 dbo elfogadhatőz 14 db, nem elfogadható: 1 db.

A HVB megállapította, hogy a Helyi Válasáási Irodától igényelt és átvett 3 db ajánlóívből 3
db-ot átadott, aielöltnél maradt ajanlóívek száma: O.

Ahatározat a Ve. 44.§ (D bekezdésén, a 46.§-án, 120.§, l22.§., I24.§ (l) bekezdésén,
125.§ án, 126.§-árr, |27.§-án, 132.§-án,307lG§. (1)-(2) bekezdését7, az C)vjt. 9.§ (3)
bekezdésén, 12.§ án, IM rendelet 12. és 17. mellékletein alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatáts a Ve. 10.§-án, a Ve. 22I.§-án,
223-224. §-ain, és a307lP.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.

pontján alapul

Heresznye, 20 l 7.auguszfis 14.
Lukács Istvánné

HVB elnök



Záradékz

Közzétéve a Bolhói Közös Önkormanyzati Hivatal és Heresznye Község Önkormányzata
hirdetőtábláján,valatrtint a www.heresznye.huwww.heresznye.hu honlapon 2017.augusztus 14-
én.

Mózes Józsefné
HVI vezető

Lulcács Istvánné HYB elnök: Elmondja, hogy a következő Szép Erzsébet a Magyar Munkáspárt
polgármester jelöltjének nyilvántartásba vétele. A jelölt augusztus 1l-én leadta az ajánlőíveket,
melyek ellenőrzése 2017. augusztus l l-én megtörtént a HVI részéről. Az erről készült
eredménystatisáika átadásra került a HVB-nek. Az átadott dokumentumok alapján kell a
nyilvántartásról dönteni. Ismerteti a jogszabá|yi előírásokat és közreadja a dokumentumokat.
Kéri , hogy akinek van kérdése tegye fel.

Javaslata a következő:

Heresznye Helyí Vólaszttísi Bizottstíg ... /2017. ( WII.14.) határozata

Szép Erzsébet a Magyar Munkáspárt jelöltje, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba
vételéről

A Heresznyei Helyi Válasáási Bizottság avá|asztási eljárásról szőlő 20l3.évi XXXVI. ttirvény (
továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghatározott hatáskörben eljarvameghoztaaz alábbi

határozatot:

A Heresznye Helyi Yálasztási Bizottság a2017. szeptember 17. napjára kittizött időközi helyi
önkormányzati polgármester választásra Szép Erzsébet a Magyar Munkáspárt jelöltjét,
polgármester-j elöltként nyilvántartásba veszi.

Jelölt nyi|atkozata szerint a polgármesteri tisáséget megválasztása esetén tarsadalmi
me gbízatásban kívánj a e l l átni.

A válasáási bizottság határ ozata ellen j o gszabálysérté sre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgar, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szewezet a Helyi Válasáási Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u.l., email.: heresznyeonk@fieemail.hu, F'ax:82l591-040), de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) címzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatározat meghozatalátől számított 3. napon -
vagyis 2017 . augusztus 17. napján, du. 16.00 őráig - megérkezzen. A fenti hataridő jogvesztő
hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (széküelyét) és

-ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbizottjának nevét és telefaxszámát,vagy elektronikus levélcímét.



INDOKOLÁS

A Heresznye Helyi Válasáási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013.évi )O(XVI: törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.
8.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
időközi helyi önkormányzati polgármester válasáásttíMöttki2Dl7.szeptember l7 napjata.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásárő| szóló 2010.évi L.tv. (a
továbbiakban Övjt.) 12. § (l) bekezdése szerint a polgrármestert és a főpolgármestert a
településekválasztópolgáraiközvetlenülválasztják.

Szép Erzsébet a Magyar Mrrnkáspárt jelöltje, a 2017. augusáus ll-én" benffitott
bejelentésével és a 'Helyi Választási Iroda által hitelesített ajánlóívek leadásával,
polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte, melyhez benyújtotta a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek vá|asztásán valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a válasáási irodák hatáskörébe tartoző feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandő
nyomtatványokról szóló 412014. (YII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: lM rendelet) 17.

melléklete szerinti E2 "Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzatí választáson"
elnevezésű formanyomtatványt, valanrint 5 db ajánlóívet 10 db váIasáópolgár adataival,
rnelyet a Helyi Válasáási Iroda 2017, augusáus 11. napjrán leellenőrzött és annak
eredményéről a Helyi Választási Bizottságot tájékozt*ta.

A Helvi Yálasztási Bizottsás a mai naoon tartott ülésén mesállaoította. hosv u i.t.it'
bejeleítése a törvényes felté-teleknek mégfelel, és mellékelt 3 db ajánlliveÍ, meÍy 10
db aj ánlás t tartalmazott.
A leadott ajrinlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltállításhoz. sztikséges 7-et.

A jelölt az qanlőív igénylésekoí az IM rendelet 12. melléklete szerinti ,A.4 "Ajánlóív
igénylése jelölt a helyi önkomtányzatí válasááson" elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott
arról, hogy nincs olyan tisásége, amely összeferhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeferhetetlen tisztségéről lemond.
A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlóívek adattafialnrát,

valamint, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e
a megkövete|t határt, ezek közíjl legalább 7 ajariás érvényes-e. ennek során a Helyi
Választási Iroda által ellenőrzött aján|ások megvizsgálását követően megállapította, hogy
azok közül 9 ajánlás érvényes, rnegfelel aYe. I22. §-ában, illetve aYe. 126. §-ában foglalt
követelményeknek.
AVe. 307lG. § (1) bekezdése szerint azegyéni listás és azegyéni választókerületi jelöltet,
a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást mege|őző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G. §(2) bekezdése szerint az egyéni
listás és az egyéni válasáókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi
válasáási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Helyi Yálasztási Bizottság megállapította, hogy a jelölt a törvényes
feltételeknek megfelel, ezért a Ve. 132. §-a és a 3a7lG §. (2) bekezdése alapián Szép
Erzsébet a Magyar Munkáspárt jelöltjét, polgármester-jelöltként nyilvántartásba
veszi.



A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a töruényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 5 db ajánlóívet, mely 10
db ajánlást tartalmazott. A, feldolgozott ajánlóívek száma: 2 db, rőgzített ajánlások
száma: 10 dbo elfogadható: 9 db, nem elfogadható: 1 db.

A HVB megállapította, hogy a Helyi Válasáási Irodától igényelt és átvett 5 db ajránlóívből 5
db-ot átadott, a jelöltnél maradt ajánlóívek száma: O.

Ahatározat a Ve. 44.§ (D bekezdésén, a 46.§-án, 120.§, l22.§., I24.§ (l) bekezdésén,
125.§ ,fu, 126.§-án, I27.§-án, 132.§-ér:',307/G§. (1)-(2) bekezdéséíl, az Övjt. 9.§ (3)
bekezdésén, 12.§ án, IM rendelet 12. és 17. mellékletein alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásanak helyéről és hataridejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásanak feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 22l.§-án,
223-224. §-ain, és a307lP.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetélcnentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCI[. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.
pontjan alapul

Kérdés és hozzászőlás hiányában szavazásra bocsátja a
javaslatot.

A HVB a tagjai közül jelen lévő 5 fő közül 5 igen szavazatla|, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatothozta:

Heresznye HeIyí Vdlaszttísí Bízoűság 7 /2017. ( WII.14.) határozata

Szép Erzsébet a Magyar Munkáspárt jelöltje, polgármester-jelöltként való nyilvántartásba
vételéről

A Heresznyei Helyi Yálasztásí Bizottság aválasztási eljárásról sző|ő 20l3.évi XXXVI. törvény (

továbbiakban: Ve) 132.§-ban meghatérozott hatáskörben eljarva meghoáa az alábbi

határozatot:

A Heresznye Helyi Választási Bizottság a2017. szeptember 17. napjárakitűzött időközi helyi
önkormányzati polgármester választásra Szép Erzsébet a Magyar Munkáspárt jelöltjét,
polgármester-j elöltként nyilvántartásba veszi.

Jelölt nyilatkozata szerint a polgármesteri tisztséget megválasztása esetén társadalmi
megbizatásban kívánj a ellátni.

Aválasztési bizottság hatánozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő állampolgátr,jelölt, jelölő szeryezet,továbbá azigyben érintett
természetes és jogi személy,jogi személyiség nélküli szervezet a Helyi Választasi Bizottságnál
(cím: 7586 Bolhó, Kossuth u. l., email.: heresznyeonk@freemail.hu, Fax:82l591-040), de a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.) cimzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés ahatározatmegltozatalátől számított 3. napon -

vagyis 2017 . augusáus 17 . napján, du. 1 6.00 őráíg - megérkezzen. A fenti hataridő jogvesztő
hatélyú, a fellebbezés targyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés



jogszabálysértésre való hivatkozásinakalapját, benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
-ha lakcímétől/székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezéstartalmazhatja benyújtójának telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét, illetve
kézb e s íté si me gbizottj ának nevét é s tel e faxs z átmát, v agy elektro nikus l evél címét.

INDOKOLÁS

A Heresznye Helyi Válasáási Bizottság ( továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013.évi XXXVI: törvény (továbbiakban: Ve) 302.§. (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Ve.

8.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 302.§ (1) bekezdésben foglaltakra, Heresznye településen
időközi helyi önkormányzatí polgármester választástttlzöttki2Dl7.szeptember 17 napjéra.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásárőI szóló 2010.évi L.tv. (a

továbbiakban Övjt.) t2. § (1) bekezdése szerint a polgármestert és a főpolgármestert a
településekválasztőpo|garaiközvetlenülváIasúják.

Szép Erzsébet ir Magyar Mrrnkáspárt jelöltje, a 2017. augusáus 11-én- benyújtott

bejelentésével és a 'Helyi Választási Iroda által hitelesített ajanlóívek leadásával,
polgármester-jelöltként való nyilvántartásba vételét kérte, melyhez benyújtotta a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásén, valamint a nernzetiségi

önkormányzati képviselők válasáásán a választási irodák hatáskörébe tartoző feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

nyomtatványokról szóló 412014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17.

melléklete szerinti E2 "Egyérri jelölt bejelentése a helyi önkormányzati választáson"

elnevezésű formanyomtatványt, valamint 5 db ajarrlóivet 10 db válasúőpolgítr adatuval,
melyet a Helyi Választási lroda 2017, augusztus 11. napján leellenőrzött és annak

eredményérő l a He lyi Y álasztási B izottságo t táj éko áatta.

A Helvi válasáási Bizottsás a mai napon tartott ülésén mesállapította, hogy a ielölt
beielerftése a törvényes felté-teleknek mbgfelel, és mellékelt 3 db ajanlóívet, me[y 10
db aj án lást tartalmazot1.
A leadott ajanlóíveken a: érvényes ajánlások száma eléri a jelö|tállitáshoz, szükséges 7-et. A
je|ölt az ajarrlóív igénylésekor az IM rendelet 12. melléklete szerinti A4 "Ajánlóív igénylése
jelölt a helyi önkormányzati véúasztáson" elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy

nincs olyan tisásége, amely összeferhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén a képviselőimegbizatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.

A HVB megvizsgálta a Helyi Választási Iroda által ellenőrzött ajénlóívek adattartalmát,

valamint, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások szétrna eléri-e

a megkövetelt határt, ezek közül legalább 7 ajánlás érvényes-e, ennek során a Helyi
Választási Iroda által ellenőrzött ajánlások megvizsgálását követően megállapította, hogy

azok közül 9 ajánlás érvényes, nregfelel aYe. 122. §-ában, illetve a Ve. 126. §-ában foglalt
követelrnényeknek.
AVe. 307lG. § (1) bekezdése szerint az egténi listás és az egyéní válasáókerületi jelöltet,

a polgármester-jelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307lG. §(2) bekezdése szerint az egyéni
listás és az egyéni válasáókerületi jelöltet, valamint a polgármester-jelöltet a helyi
válasáási bizottság, a fupolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.



Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a ielölt a törvényes
feltételeknek megfelel, ezért a Ve. 132. §-a és a 307lG §. (2) bekezdése alapján Szép
Erzsébet a Maryar Munkáspárt jetöItjét, polgármester-jelöItként nyilvántartásba
veszi.

A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, és mellékelt 5 db ajánlóívet, mely 10
db ajánlást tartalmazott. A feldolgozott ajánlóívek száma: 2 dlb, rögzített ajántások
számaz 10 db, elfogadható: 9 db, nem elfogadható: l db.

A HVB megállapította, hogy a Helyi Válasáási Irodától igényelt és átvett 5 db ajánlóívből 5
db-ot átadott, a jelöltnél maradt ajanlóívek száma: O.

Ahatározat a Ve. 44.§ (D bekezdésén, a 46.§-án, 120.§, l22.§.,124.§ (l) bekezdésén,
125.§ án, 126.§-án, l27.§-án, l32.§-án,307/G§. (1)-(2) bekezdéséí7j az Ovjt. 9.§ (3)
bekezdésén, 12.§ án, IM rendelet 12. és l7. mellékletein alapul.
A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásanak helyéről és határidejéről, valamint a
jogorvoslat benyújtásanak feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 22I.§-án,
223-224. §-ain, és a307lP.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetélanentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCilI. törvény 33.§ (29) bekezdés 1.
porrtján alapul

Heresznye, 20 1 7.augusztus l 4.
Lukács Istvánné

HVB elnök

Záradékz

Közzétéve a Bolhói Közös ÖnkormrányzatiHivatal és HeresznyeKözség Önkormányzata
hirdetőtáblájén,valartint a www.heresznye.huwww.heresznye.hu honlapon 2017.augusúus 74-
én.

Mózes Józsefné
jegyző

2. napirend

Lulcícs Istvánné HVB elnök: Elmondja, hogy a következő napirendi pont a nyilvántartásba
vett polgármester jelöltek sorrendjének sorsolása. lsmefteti ajogszabályi előírásokat. Elrnondja,
hogy a sorsolás űgy zajlik, hogy a bizottság egyik taga a 4 fő polgármester jelölt nevét
ártalmaző papírt összehajtva beteszi külön-külön egy borítékba, azokat egy umába, megkeveri
és egy másik tag kisorsolja a neveket. A jelöltek neve a szavazőlapon a sorsolás sorrendje
szerint került feltüntetésre. A jelöltek rrevét tartalmazó lapokat Sárosi Györgyné helyezi a
borítékba, a sorsolást, a jelenlévők felé történő bemutatást, a felolvasást Csordás
Ferencné végzi.



A fentiek szerint a sorsolás lebonyolításra került, a jelöltek neve mindenki áItal látható és
követhető módon kerültek egymást követően kihúzásra. Az umában boríték nem maradt.
Kifogást a sorsolás módja ellen a jelen lévők nem emeltek.

A helyi választási bizottság jelenlévő 5 tagja a polgármester jelöltekre vonatkozó sorsolás
lebonyolítását követően közül 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Heresznyei llelyi Választási Bizottság 8l20l7. (UII. 14.) határozata

polgármester jelöltek sorrendj ének sorsolásáról

A Heresznyei Helyi Yálasrtási Bizottság a20l7, szeptember 17 . napjána kihízött helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek időközi választásán bejelentett, illetve nyilvántartásba vett
polgármester jelöltek sorrendjérrek tárgyában meglroáa a következö

határozatotz

A Helyi Válasáási Bizottság aválasztásorr bejelerrtett, illetve nyllvántartásba vett polgármester
jelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét jelen határozat 1. melléklete szerint állapítja
meg.

A Helyi Válasáási Bizottságrrak aválasztási eljárásról szőlő 2013, évi XXXVI. törvérry l60.§ a
alapján rneghozott" a jelöltek sorrendjérrek sorsolásáról szóló határozataellen önálló jogorvoslatnak
lrelye nincs. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazőlap adattartalmának jóváhagyása
elleni jogorvoslati kérelernbe foglalható.

Indokolás

A válasáási e|járásról szólő 2013 . évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1 60, § (l) bekezdése
alapján aszavazőlapon a;elöltek, illetve listák a váIasztási bizottság által kisorsolt sorrendben
szerepelnek.

AVe. l60. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentettjelöltek, illetve listák annak a
jelöltnek vagy listának a kivételével. amelyrrek nyilvántartásba vételét jogerősen e|utasították -
sorrerrdjének sorsolását ajelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra
után végzi el.

AVe.ll. § (1) bekezdése alapján azetörvényben foglalt határidők naptár szerintidátumait általános
válasáásra a miniszter rendeletben, időközi válasáásra aválasztástkitűző válasáási bizottság
határ ozattal ál lapítj a me g.

AVe. 307/G. § (1) bekezdés alapján azegyéni listás és azegyéniválasztókerületi jelöltet, a
polgármesterjelöltet és a töpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelöző harmirrcnegyedik
napon kell bejelenteni,

A2017;szeptember 17, napjfua kitűzött idöközi polgármester válasáás kitűzéséről szőlő ll2017. (YI..
15 ,) határozat (a továbbiakb an; Határozat) 1 . mellékletében foglaltak szerint a polgármester jelöltet
legkésőbb 2017, augusztus l4-én l6:00 óráig kell bejelenteni.

AVe. l60.§ (1) bekezdés szerint aszavazólapon a jelöItek, illetve listák aválasáásibizottság
által kisorsolt sorrerrdben szerepelnek.



A Ve. l60. § (2) bekezdése szerint a válasáási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a
jelöltnek vagy listának a kivételével, alnelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították -
sorrendjének sorsolását ajelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, l6 óra
utár végziel.

A Ve. 160. § (3) bekezdés szerint, ha a sorsolást követöen valamely jelöltet vagy listát rrern veszrek
nyilvántartásba. vagy abból t<irOlnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egyrnáshoz
viszonyított sorrendje nem változik. Aszavazőlapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással
ellátva kell feltiintetrri.

AHatározat 1. melléklete szerint a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a
kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a
jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2017. arrgusztus 14-én l6:00 óra utánvégzi el.

Ferrt hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján Heresznye Helyi Válasáási Bizottság2017.
augusáus 14, napján 16 Őra utrán elvégeáe a bejelentett, illetve az általa nyilvántartásba vett jelöltek
sorrendjének sorsolását és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A jelöltek sorszámát jelen
határozat l . mel léklete tartalmazza.

A Ve. 239. §-a értelmében a 160. § szeriIrti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége ellenijogorvoslat aszavazőlap adattartalmárrakjóváharyása elleni bírósági
feliilvizsgálati kérelembe foglalható.

A Helyi Válasáási Bizottság hatáskörét a Ve. 160. § (2) bekezdése és a252. § (1) bekezdése alapozza
meg.

Határozat aVe. 10. § (l) és (3) bekezdésein, a ll. § (l) bekezdésén, a 44. § (l) bekezdésén, a 46. §, a
l60. §, a307./G § (l) bekezdésén alapul.

A sorsolás eredménye e|lenijogorvoslat lehetőséget a Ve. 239,§ zárjaki.

Heresznye, 2017. augusztus 14.

Lukács Istvánné

HVB elnök

Zfuadék:

Közzétéve a Bolhói Közös ÖnkormányzatíHivatal, és Heresznye Községi Önkormányzat
hirdetőtábláján, valamint a www ,heresznye,hu honlapon 20l7. augusztus l4. napján.

Mózes Józsefné

HVI vezető



812017. CVm. 14.) határozat1. melléklete

A 2017. szeptember 17. napjáta kitűzött polgármesterek időközi vá|asztására bejelentett és
nyilvántartrásba vett polgármester jelöltek szavazőlapi sorrendje

Sorszám

1-

2.

J.

4.

Ajelölt hivatalos neve

SZÉP ERZSÉBET

RENGEL r{sztÓ

PORGAADRIENN

SZARKA ÁnPÁO

ftiggetlerr/jelölő szervezet jelöltje

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

FÜGGETLEN

FÜGGETLEN

FÜGGETLEN

Több rryirendrremlévelr a HVB elnöke a HVB ülését l8. 45 perkor bezár:ta.

u,-?Bác,l {shJ u,.J
Lukács Isfuánné

IIVB elnöke
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HVB tag


