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Ügyiratszám: 5/2010. (IX.1.) 
 

  Tárgy: Egyéni képviselıjelölt nyilvántartásba vétele  

 
 
 
 
 

Velem község Helyi Választási Bizottságának  

5/2010. (IX.1.) számú HVB határozata 
 
 
 

Velem község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a 
továbbiakban: Ve./ 105/A. § (2) bekezdés a./ pontjában megállapított hatáskörében eljárva Rusznyák 
Károlyné egyéni listás képviselıjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t: 
 
 

Velem község Helyi Választási Bizottsága Rusznyák Károlyné   szám alatti lakost 
3. sorszám alatt a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. évi választásán Velem 
községben független egyéni listás képviselıjelöltként   

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 
 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított kettı napon belül a Vas Megyei Választási Bizottsághoz 
/9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1./ címzett, de a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtandó 
fellebbezéssel lehet élni. 
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésıbb 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig megérkezzen a 
Helyi Választási Bizottsághoz /9726 Velem, Rákóczi u. 73./. 
  
 
I n d o k o l á s 
 
Rusznyák Károlyné    szám alatti lakos 2010. augusztus 31-én kérte Velem 
községben független egyéni listás képviselıjelöltként történı nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati 
képviselık és polgármesterek 2010. évi választásán.  
 
A független jelölt bejelentését a jelölt bejelentésére vonatkozó „E” formanyomtatványon tette meg, 
valamint benyújtott 8 db ajánlószelvényt.  
 
A Helyi Választási Iroda a benyújtott ajánlószelvényeket ellenırizte. 
 
A benyújtott 8 db ajánlószelvénybıl a Helyi Választási Bizottság 8 érvényes ajánlást fogadott el. 
 
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt magyar állampolgár, a jelöléshez szükséges, a 
Ve. 52. § (2) bekezdésében elıírt nyilatkozatokat megtette, továbbá az érvényes ajánlások száma a helyi 
önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény /a továbbiakban: 
Övjt./ 9. § (1) bekezdésében elıírt küszöbszámot /4 db/ elérte. 
 



A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 
megfelelı jelölı szervezetet, jelöltet, illetıleg listát – a bejelentést követı 2 napon belül – nyilvántartásba 
vesz.  
 
A Helyi Választási Bizottság a benyújtott dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, hogy 
Rusznyák Károlyné független egyéni listás képviselıjelölt nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei 
maradéktalanul teljesültek, ezért a Helyi Választási Bizottság a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételérıl 
határozott.  
 
 
A Helyi Választási Bizottság határozatát Velem község honlapján, a www.velem.hu. oldalon, illetve 
Bozsok és Velem községek Körjegyzıségének hirdetıtábláján teszi közzé.  
 
 
A határozat a Ve. 29/B. § (1)-(2) bekezdésén, 29/C. § (5) bekezdésén, 55. § (2) bekezdésén, 105/A. § (2) 
bekezdés a./ pontján, valamint az Övjt. 9. § (1) bekezdésén alapul. 

A jogorvoslatról történı tájékoztatás a Ve. 79. (1)-(2) bekezdésén és 80. § (1)-(2) és (4) bekezdésén alapul.  
 
 
 
Velem, 2010. szeptember 1. 
 
 
 

      /: Reményi Istvánné :/  
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