JegyzĘkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) ülésérĘl

Készült: 2010. szeptember 1-jén a bátai Polgármesteri Hivatalban 16.00 órai kezdettel tartott
ülésrĘl.
Jelen vannak: B. Tóth József elnök, Nagy Ákos elnök helyettes,
Dr. Bonnyai Réka HVI vezetĘ, jegyzĘkönyvvezetĘ
B. Tóth József elnök – Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság ülése
határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
1./ Döntés jelölt-bejelentések nyilvántartásba vételérĘl

A HVI VezetĘje elmondta, hogy a legutóbbi ülés óta 1 polgármester jelölt, 10 egyéni listás
képviselĘjelölt és 1 kisebbségi képviselĘ jelölt bejelentés érkezett. Ismerteti a bejelentéseket
és tájékoztatja a bizottságot, hogy a HVI az ajánlószelvényeket formai, tartalmi szempontból
és darabszámra is ellenĘrizte.
A HVB ezután egyenként megvizsgálta a bejelentéseket, megállapította, hogy azok
megfelelnek a jogszabályban elĘírt követelményeknek és 2 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozta:
11/2010.(IX.1.) HVB határozat
Balogh László egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl. (A
határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)
.
12/2010.(IX.1.) HVB határozat
Huszárné Lukács Rozália Anna egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba
vételérĘl. (A határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)

13/2010.(IX.1.) HVB határozat
Huszárné Lukács Rozália Anna FIDESZ-KDNP által jelölt polgármester jelöltként történĘ
nyilvántartásba vételérĘl. (A határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)
14/2010.(IX.1.) HVB határozat
VöĘ József FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ
nyilvántartásba vételérĘl. (A határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)
.
15/2010.(IX.1.) HVB határozat
Bóka István FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ
nyilvántartásba vételérĘl. (A határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)

16/2010.(IX.1.) HVB határozat
Kubik József egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl. (A határozat
szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)
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17/2010.(IX.1.) HVB határozat
Balogh László kisebbségi önkormányzati képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba
vételérĘl. (A határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)
.
18/2010.(IX.1.) HVB határozat
Varga Mihály FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ
nyilvántartásba vételérĘl. (A határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)

19/2010.(IX.1) HVB határozat
Barisné Zsinkó Julianna egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl.
(A határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)
20/2010.(IX.1) HVB határozat
Faidt Józsefné egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl. (A
határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)
.
21/2010.(IX.1) HVB határozat
Szabó Péter egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl. (A határozat
szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)

22/2010.(IX.1.) HVB határozat
Mácsai Sándor FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ
nyilvántartásba vételérĘl. (A határozat szövegét a jegyzĘkönyv melléklete tartalmazza.)
Az ülésen más nem hangzott el.
Kmf.

B. Tóth József Elnök

Nagy Ákos elnök helyettes

Dr. Bonnyai Réka HVI VezetĘ
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Mellékletek:
BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
11/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Balogh László egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Balogh Lászlót független egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. augusztus 30-án egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 20 db ajánlószelvény közül 19 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db. A fentiek alapján a HVB megállapította,
hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi
elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A
határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
12/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Huszárné Lukács Rozália Anna egyéni listás képviselĘ-jelöltként
nyilvántartásba vételérĘl

történĘ

Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Huszárné Lukács Rozália Annát FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni listás
képviselĘjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. augusztus 30-án egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 30 db ajánlószelvény közül 30 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db. A fentiek alapján a HVB megállapította,
hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi
elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A
határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
13/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Huszárné Lukács Rozália Anna polgármester jelöltként történĘ nyilvántartásba
vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Huszárné Lukács Rozália Annát FIDESZ-KDNP által jelölt polgármester jelöltként
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját,
(jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott
határozata esetén az erre történĘ hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétĘl (székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés
benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság
határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást
hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. augusztus 30-án FIDESZ-KDNP által jelölt polgármester jelöltként történĘ
nyilvántartásba vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta a nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 60 db ajánlószelvény közül 59 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 44 db. A fentiek alapján a HVB megállapította,
hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi
elĘírásoknak, ezért a jelöltet FIDESZ-KDNP által jelölt polgármester jelöltként
nyilvántartásba vette. A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
14/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
VöĘ József egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
VöĘ Józsefet FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba
veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. augusztus 31-én egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 39 db ajánlószelvény közül 39 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
15/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Bóka István egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Bóka Istvánt FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba
veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. augusztus 31-én egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 20 db ajánlószelvény közül 20 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
16/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Kubik József egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Kubik Józsefet független egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. augusztus 31-én egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 20 db ajánlószelvény közül 19 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db. A fentiek alapján a HVB megállapította,
hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi
elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A
határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke

8

BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
17/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Balogh László cigány kisebbségi önkormányzati képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3 napjára kitĦzött települési cigány
kisebbségi önkormányzati képviselĘk választásán Bátán
Balogh Lászlót
a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölĘ szervezet
települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselĘjelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett jogi személy a
meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést
terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta, FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy
az legkésĘbb a határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.
A határidĘ elmulasztása jogvesztĘ. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját,
(jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az
erre történĘ hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság
határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölĘ szervezet képviselĘje 2010. augusztus 31-én kérte a
rendelkezĘ rész szerinti jelölt nyilvántartásba vételét Bátán cigány kisebbségi önkormányzati képviselĘjelöltként. Kérelméhez csatolta a kisebbségi jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges jelölt bejelentése EK1,2,3
jelĦ nyomtatványokat. A kisebbségi önkormányzati képviselĘk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról 2005. évi CXIV. törvény 2.§ (1) bekezdése szerint 2. §
(1) bekezdése szerint a települési kisebbségi önkormányzati választásokon választó és választható (a
továbbiakban: kisebbségi választópolgár), aki
a) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebbséghez tartozik,
és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja,
b) magyar állampolgár,
c) a helyi önkormányzati képviselĘk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, és
d) a kisebbségi választói jegyzékben szerepel.
A Helyi Választási Iroda a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115/J. § (4) bekezdése alapján a
jelölt választójogának ellenĘrzését elvégezte, tájékoztatta továbbá HVB-t arról, hogy a jelöltként bejelentett
személy szerepel a kisebbségi választói jegyzéken. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt
bejelentése és a benyújtott nyomtatványok megfelelnek a Ve. 115/J.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak, ezért a
jelöltet települési kisebbségi önkormányzati képviselĘ-jelöltként – a Ve. 115/I.§ (6) bekezdés b) pontja alapján
eljárva, - nyilvántartásba vette. A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselĘk választásáról, valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. §
(1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2) bekezdésén
és 115/J. § bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.

B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
18/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Varga Mihály egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Varga Mihályt FIDESZ-KDNP által jelölt képviselĘjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. augusztus 31-én egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 20 db ajánlószelvény közül 19 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db. A fentiek alapján a HVB megállapította,
hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi
elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A
határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
19/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Barisné Zsinkó Julianna egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba
vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Barisné Zsinkó Juliannát független egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba
veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. augusztus 31-én egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 30 db ajánlószelvény közül 30 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db. A fentiek alapján a HVB megállapította,
hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi
elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A
határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
20/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Faidt Józsefné egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Faidt Józsefnét független egyéni listás képviselĘjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. szeptember 1-jén egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 30 db ajánlószelvény közül 29 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
21/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Szabó Péter egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Szabó Pétert FIDESZ-KDNP által jelölt képviselĘjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. szeptember 1-jén egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 33 db ajánlószelvény közül 32 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
22/2010. (IX.1.) HVB számú
határozata
Mácsai Sándor egyéni listás képviselĘ-jelöltként történĘ nyilvántartásba vételérĘl
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitĦzött általános önkormányzati választáson Bátán
Mácsai Sándort FIDESZ-KDNP által jelölt egyéni listás képviselĘjelöltként
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölĘ szervezet, illetĘleg az ügyben érintett
jogi személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elĘ a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta,
FĘ utca 147.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésĘbb a határozat
meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A
határidĘ elmulasztása jogvesztĘ.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történĘ
hivatkozással) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétĘl
(székhelyétĘl) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetĘleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
Indokolás
BejelentĘ 2010. szeptember 1-jén egyéni listás képviselĘjelöltként történĘ nyilvántartásba
vételét kérte Bátán. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez
szükséges jelölt bejelentése E jelĦ nyomtatványt. A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1)
bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda segítségével - ellenĘrizte. A Ve. 54. § (2)
bekezdése szerint az ajánlások ellenĘrzése a számszerĦség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az
50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltak
ellenĘrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentĘ által átadott 29 db ajánlószelvény közül 29 darab formai
és tartalmi szempontból is megfelelĘ ajánlószelvényt elfogadott. A jelölt nyilvántartásba
vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 15 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a jogszabályi elĘírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás
képviselĘjelöltként nyilvántartásba vette. A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselĘk és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Báta, 2010. szeptember 1.
B. Tóth József
Helyi Választási Bizottság elnöke

14

