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Pápai Márk Csongor nyilvántartásba vételéről

Kács Község Helyi Yálasztási Bízotísága (a továbbiakban: HVB) - 2019. szeptember 9.

napján l'artott ülésén - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
vál,asztáséraPápai Mark Csongor nyíIvántartásba vétele targyábanmeghozta az alábbi

HATÁnOZATOT

Kács Község Helyi Választási Bizottsága a 20í9. október 13. napjara kitr2ött helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásén Kács község önkormanyzati
képviselő-jelöltjeként Papil Mark Csongor fliggetlen
önkormányzati képvi selőj elöltként nyilvántartásba veszi.

Ezenhatározat ellen fellebbezést lehet benlujtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Borsod-
4tbaűj-Zernplén Megyei Területi Yálasrtási Bizottsághoz (3525 Miskolc, Yároshán tér 1.). A
fellebbezést Kács Község Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni személyesen,
levélben (3424 Kács, Fő út 60.), elektronikus levélben a iegyzqíObukkat}rany.hu e-mail
címre. A fellebbezést ugy kell benyújtani, hogy az a meglártadott határozat meghozataláúől
szémított harmadik napon, azazIegkésőbb 2019. szeptember 12 napján 16 őráigmegérkezzen.
A határidő jogvesáő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés

bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtőjának nevét, lakcímét (székhelyét)
és - ha alakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benffitójának
személyi azotosítőját illetve ha külföldön élő, magyaroíszági lakcímmel rendelkező nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, amagyar állampolgárságát
igazolő okiratának típusát és szálmáí, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a
bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyujtójának telefaxszámáú. vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Papai Márk Csongor 2019. szeptember 6. napjan benyújtott
kérelmében kérte a 2019. évi helyi őrtkornányzati képviselők és polgármesterekválasztásán
Kác s kö z s é g önkormán y zati képv is előj e l ö ltj eként történ ő nyilv ántartásba v éte l ét.

A HVB megállapította, hogy Pápai Márk Csongor nyilvántartásba vétel iránti kérelme a
jogszabáIyokban tánasrtoÍr követelményeknek megfelel. A bejelentéskor átvett 1 darab

ajánlóívből 1 darab átadásra került. A Helyi Yálasztási Iroda megáIlapitolía, hogy a
jelöltséghez sztikséges érvényes ajánlások szátma eléri a - helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek választásfuőI szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1)

bekezdése alapján a Helyi Yálasztásilrodavezetője áItaI2019. augusztus 8-an kelt választási
hirdetménybén meghatarozotí - 5 aJarlrás. A váIasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.



törvény (továbbiakban Ve.) I27 ,§ (2) bekezdése alapjarr az ajénlások tételes ellenőrzését nem
kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajanlások száma eléri a jelöléshez
szükséges számot.

Papai Márk Csongor az qánlőívek benyujtásával egyidejűleg a nyilvántartásba vételhez
szükséges E2 jelű nyomtatványt is benyújtotta.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy Papai Márk Csongort a 2019. évi helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Kács községben önkormányzati
ftiggetlen képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Ahatározat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 10.§ (3) bekezdésén, I24-I27. §-ain, 132. §-án,
301lG. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén,
22I. §-án,223-225 §-ain, 307lP. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontjrán alapul.

Kács, 2019. szeptember 9.

HVB elnökhelyettes
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