Nyírbátori Helyi
Választási Bizottság
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Tel.: 42/281-042
Fax.:42/281-311
e-mail:valasztas@nyirbator.hu

Nyírbátori Helyi
Választási Bizottság
21/2019.(IX. 4.) HVB.
HATÁROZATA
Böszörményi Sándor, a Nyírbátor Jövőjéért Egyesület, a Magyar Szocialista Párt, a
Párbeszéd Magyarországért Párt, a Momentum Mozgalom, az „Összefogás SzabolcsSzatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért” Egyesület, a Demokratikus Koalíció közös
képviselőjelöltjének nyilvántartásba vételéről
A Nyírbátori Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) Böszörményi Sándor
Nyírbátor, ………….. szám alatti lakost, mint a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán a Nyírbátor Jövőjéért Egyesület, a Magyar Szocialista Párt, a
Párbeszéd Magyarországért Párt, a Momentum Mozgalom, az „Összefogás Szabolcs-SzatmárBereg Megye Felemelkedéséért” Egyesület, a Demokratikus Koalíció közös képviselőjelöltjét
Nyírbátor település 6. számú egyéni választókerületében nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet illetékmentes fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Területi Választási Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett fellebbezést
úgy kell benyújtani a Nyírbátori Helyi Választási Bizottsághoz (4300 Nyírbátor, Szabadság
tér 7. fax.: 42/281-311, e-mail: valasztas@nyirbator.hu), hogy az legkésőbb a megtámadott
határozat meghozatalától számított harmadik napon, vagyis 2019. szeptember 7-én 16.00
óráig megérkezzen a HVB-hez.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja
benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
Böszörményi Sándor a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán a Nyírbátor Jövőjéért Egyesület, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd

Magyarországért Párt, a Momentum Mozgalom, az „Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye Felemelkedéséért” Egyesület, a Demokratikus Koalíció közös képviselőjelöltjeként
2019. szeptember 2-án benyújtotta az E2-es jelöltbejelentésre vonatkozó nyomtatványát,
valamint - a HVI tájékoztatása alapján – ellenőrzésre leadott a jelöléshez elvitt 30 darab
sorszámozott ajánlóívből 5 db-ot.
A HVI az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül a jelöltséghez szükséges számú ajánlást összevetve azokat a központi névjegyzék adataival - a Jelöltellenőrző Rendszeren keresztül
leellenőrizte. Egyéni képviselőjelölt által leadott 5 ajánlóívből 3 ajánlóíven 18 db ajánlást
ellenőrzött, abból 18 db érvényes.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9.§ (1) bekezdése értelmében egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Az ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma megfelel a fenti jogszabályi
küszöbszámnak, valamint a Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetőjének Önk. 451413/2019. számú hirdetményében meghatározott, az egyéni képviselőjelölt állításához
szükséges ajánlások számának (13 db).
A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a HVB megállapította, hogy Böszörményi
Sándor képviselőjelölt a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlással
rendelkezik, a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a 2019. évi helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a Nyírbátor Jövőjéért Egyesület, a
Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Momentum Mozgalom, az
„Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért” Egyesület, a Demokratikus
Koalíció közös képviselő jelöltjeként
Nyírbátor település 6. számú egyéni
választókerületében nyilvántartásba vette.
A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 9.§ (1) bekezdésén, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve) 10. §-án, 46.§ -án, 48. §-án, 124. §-án, 132.§-án, 307/G.§-án, az
ajánlások ellenőrzésére vonatkozóan a Ve. 125.§-127.§-ain, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) bekezdésén, 224.§ -án, az illetékmentességről szóló
tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Nyírbátor, 2019.szeptember 4.
Ispán Sándor
HVB elnök

