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16/2014.(IX.8.) HVB.  Határozat 
 

A Csibrák   Helyi Választási Bizottsága   Szombat Béla     7225. Csibrák, Vörös 
Hadsereg utca 27.szám  alatti lakos     (42856 azonosító számú) - független egyéni 
listás képviselőjelölt- nyilvántartásba vétele tárgyában az alábbi határozatot hozta: 
A Csibrák  Helyi Választási Bizottság a 2014. október 12. napára kitűzött helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán    
 

Szombat Bélát  - független kislistás képviselőjelöltként  -  Csibrák községben 
nyilvántartásba veszi. 

 
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok jelölt, jelölő 
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. 
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus úton  
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben 
hozott határozata ellen lehet benyújtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben 
eljárt választási bizottság és annak tagja.  
 
A fellebbezést a Területi Választási Bizottsághoz (7100 Szekszárd,  Szent István tér 
11-13.) címezve Csibrák  Helyi Választási Bizottságnál (7225. Csibrák,  Vörös 
Hadsereg utca  52., illetve  a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatalban Kurd, Petőfi u. 
11.szám alatt) (e-mail: jegyzo@kurd.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a 
határozat meghozatalától számított 3. napon (2014. IX.11.)16.oo óráig megérkezzen a 
Helyi Választási Irodához. E határidő jogvesztő. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a kérelem benyújtójának  
nevét, lakcímét (székhelyét), és - ha lakcímétől eltér - postai értesítési címét; a 
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldi   magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
magyar állampolgárságát igazoló okiratnak típusát és számát,  vagy a jelölő 
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét,illetve kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. 
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INDOKOLAS 
Szombat Béla  független  egyéni listás  választókerületi képviselőjelölt kérte 
nyilvántartásba vételét a 2014. október 12. napára kitűzött helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.  
 
A Helyi Választási Bizottság   megállapítja, hogy: 

 a jelölt bejelentése megfelelt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 122-124 §-aiban és 132. §-ában, foglaltaknak, és 

 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak, illetve 

 a Helyi Választási Iroda az ajánlás ellenőrzést a VE. 125.§-ában foglaltak szerint 
eljárva  elvégezte, és ennek megfelelően  

 a jelölt  a 2/2014.(VIII.18.) HVI vezetője által  kiadott  határozatban 
meghatározott  ajánlás feltételeit teljesítette, és így a jelölt nyilvántartásba  vétel 
feltételeinek megfelel.  

  
A Csibrák Helyi Választási bizottság  határozatát  a Ve. 132. §-a, valamint a 307/G.§ 
(1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva hozza meg. 
A határozattal szembeni fellebbezési jog aVe.22l.§., valamint a 223-224. §-ain alapul, 
tekintettel   Ve. 10. §-ában meghatározott határidőkre. 
 
Csibrák    2014. szeptember 8.. 
 
A határozatot kapja: 
1. Szombat Béla   jelölt  
2.Irattár 
 
 

Kancz Ernő 
HVB elnöke 

 


