TAKTASZADA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
8/2022. (VI.02.) számú
határozata
Tóth Olivér egyéni listás jelölt jelölésének nyilvántartásba vételéről

A választási bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. § és 307/G.
§ (1)-(2) bekezdései alapján Tóth Olivér Taktaszada, Táncsics utca 8 szám alatti lakost
független jelöltet a 2022. július 17. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választásán Taktaszada településen egyéni listás jelöltként
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Választási Bizottsághoz címzett (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási
Iroda 3525 Miskolc, Városház tér 1.), de a Taktaszada Helyi Választási Bizottságnál (3921
Taktaszada, Kossuth Lajos utca 74., e-mail: taktaszada.jegyzo@gmail.com), személyesen,
levélben vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy
kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2022. június 05. 16.00 óra) a Helyi
Választási Bizottsághoz megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
- a kérelemnek a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
- 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 személyazonosságát igazoló igazolványának 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
Tóth Olivér Taktaszada, Táncsics utca 8. szám alatti lakos, független jelölt 2022. június 01.
napján, a törvényes határidőn belül a jelölt bejelentésére szolgáló E2-es jelű nyomtatvány és
megfelelő számú érvényes ajánlás átadásával kérte nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásokat a
központi névjegyzék és a szavazókörök, és választókerületek adataival történő összevetés útján
ellenőrizte, és megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot
eléri.

Az ajánlások ellenőrzéséről kapott tájékoztatás alapján a Helyi Választási Bizottság
megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelelt, így a jelölt
nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. §
(1) bekezdése, 46. §-a, 124-127. §-a, 132. §-a, valamint 307/G. § (2) bekezdésén, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1)
bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-a, 221. § (1) bekezdésén, a 223. §
(1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P. § (2) c)pontján alapul.

Taktaszada, 2022.06.02.
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