Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

JEGYZŐKÖNYV
Sióagárd Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2010. augusztus 24-én, a
sióagárdi Községháza (7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.) hivatalos helyiségében tartott alakuló
üléséről.
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Finta Mihály
Szigetvári Mihály
Újvári Gábor
Póttagok:
Kovács Dénes
Grénus Jánosné
Helyi Választási Iroda (HVI ) vezetője: dr. Varga Katalin körjegyző, úgyis mint jegyzőkönyvvezető
Jelen vannak : csatolt jelenléti ív szerint
A Helyi Választási Bizottság tagjainak eskütétele, megbízó levelek átadása
Az esküt kiveszi: Háry János polgármester
Az ülés előtt a HVI vezetője elmondta, hogy Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. augusztus 10-én tartott ülésén hozott 98/2010.(VIII.10.) számú határozatával
megválasztotta Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága tagjait és póttagjait, akik a mai napon
Sióagárd község Polgármestere előtt esküt tesznek, és átveszik megbízóleveleiket. Tájékoztatta a
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jelenlévőket, hogy Finta Mihály választott tag a tegnapi napon tett esküt a polgármester előtt,
megbízó levelét átvette.
Ezt követően a Helyi Választási Bizottság jelenlévő választott tagjai, póttagjai esküt tettek a
polgármester előtt. A polgármester aláírta az esküokmányt, valamint a megbízólevelet, melynek
egy-egy példányát átadta a tagoknak, egy-egy példányt pedig a HVI vezetőnek.
Ezt követően Dr. Varga Katalin HVI-vezető a megjelentek számbavétele után megállapította, hogy
a Helyi Választási Bizottság határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére.
1.) Elnök, elnökhelyettes választás
2.) A kifogás áttételére vonatkozó hatáskör HVB elnökére történő átruházásáról
3.) Döntés jelölt-bejelentések nyilvántartásba vételéről
1.) Elnök, elnökhelyettes választás

A HVI vezetője elmondta, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 28.§ (2)
bekezdése szerint a választási bizottság – tagjai megválasztását és eskütételét követően – alakuló
ülést tart. Az alakuló ülésen a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.
Dr. Varga Katalin HVI vezető felkéri a HVB tagjait, hogy maguk közül válasszanak elnököt és
elnökhelyettest.
A HVB rövid tanácskozás utána a HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása tárgyában
egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
2/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
az elnök és az elnökhelyettes megválasztásáról

Sióagárd Helyi Választási Bizottsága elnökévé
Finta Mihály
7171 Sióagárd, Kossuth utca 28. szám alatti lakost,
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elnökhelyettesévé
Szigetvári Mihály
7171

Sióagárd, Deák utca 25. szám alatti lakost megválasztotta.

2.) A kifogás áttételére vonatkozó hatáskör HVB elnökére történő átruházásáról

Dr. Varga Katalin HVI vezető tájékoztatta a HVB tagjait arról, hogy az 1997. évi C. törvény
77.§ (3) bekezdése szerint, ha választási bizottság megítélése szerint a hozzá benyújtott kifogás
elbírálására nem jogosult, az ügyet – legkésőbb a beérkezését követő napon – át kell tennie az
annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni. A (4)
bekezdés szerint a választási bizottság a (3) bekezdés szerinti hatáskörét a bizottság elnökére
átruházhatja. Ha a választási bizottság, illetőleg a bizottság elnöke az ügyet nem teszi át más
választási bizottsághoz, a választási bizottság köteles az ügyben eljárni.

A Bizottság tehermentesítése céljából és a rendkívül rövid eljárási határidőkre tekintettel a HVI
vezetője javasolta az ismertetett hatáskör átruházásáról szóló döntéshozatalt.
Szigetvári Mihály elnökhelyettes megköszönte a HVI tájékoztatását. Javasolta a bizottságnak,
hogy döntsön a kifogás áttételére vonatkozó hatáskör HVB elnökre történő átruházásáról.
A Helyi Választási Bizottság a HVI javaslatát megtárgyalta és egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
3/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
a kifogás áttételére vonatkozó hatáskör átruházásáról
Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. §
(3)-(4) bekezdésében meghatározott – a kifogás áttételére vonatkozó – hatáskörét a bizottság
elnökére ruházza át.
A határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (7171 Sióagárd,
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Kossuth utca 9.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától
számított két napon belül, vagyis augusztus 26. napján 16.00 óráig megérkezzen a Sióagárd község
Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő hivatkozással)
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
c)

a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

illetőleg 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 választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77.§ (3) bekezdése szerint, ha választási bizottság
megítélése szerint a hozzá benyújtott kifogás elbírálására nem jogosult, az ügyet – legkésőbb a
beérkezését követő napon – át kell tennie az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz,
amely köteles az ügyben eljárni. A (4) bekezdés szerint s választási bizottság a (3) bekezdés szerinti
hatáskörét a bizottság elnökére átruházhatja. Ha a választási bizottság, illetőleg a bizottság elnöke
az ügyet nem teszi át más választási bizottsághoz, a választási bizottság köteles az ügyben eljárni.
A HVB tehermentesítése céljából és a rendkívül rövid eljárási határidőkre tekintettel indokolt, hogy
a Bizottság a fenti hatáskörét az elnökre ruházza át. Fentiekre tekintettel Sióagárd HVB a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A határozat a 1997. évi C. törvény 77.§ (3), (4) bekezdésén alapul, a jogorvoslati lehetőség a Ve.
4.§ (3) bekezdésén, illetve a Ve. 79.§, 80.§-on alapul.
3.) Döntés jelölt-bejelentések nyilvántartásba vételéről
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Dr. Varga Katalin HVI vezető tájékoztatta a HVB tagjait arról, hogy a Tolna Megyei Német
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 2010. augusztus 23-án megküldte a kisebbségi
önkormányzati képviselőjelölt-bejelentési nyomtatványokat.
Eszerint a szervezet jelöltként bejelentette Fodorné Klein Brigitta, Simon Márta, Finta Jánosné,
Ambrus Pálné, Hámoriné Glück Terézia, Apai Csaba István sióagárdi lakosokat.
A HVI vezetője elmondta, hogy a jogszabályban előírt dokumentumokat a jelölő szervezet csatolta,
azokat a HVI megvizsgálta, és megállapította, hogy azok teljeskörűen tartalmazzák a jelöltbejelentésre előírt adatokat. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy a bejelentettek valamennyien
szerepelnek a sióagárdi kisebbségi választói jegyzékben, illetve valamennyien rendelkeznek
választójoggal. (Vagyis nem szerepelnek az úgynevezett NESZA-jegyzéken) A jelölő szervezet a
jelölésre jogosult.
A HVB ezután, - megvizsgálva a benyújtott iratokat – megállapította, hogy az ismertetett jelöltbejelentések megfelelnek a jogszabályban előírt követelményeknek, így azokról külön-külön,
egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
4/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Fodorné Klein Brigitta német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő
nyilvántartásba vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
5/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Simon Márta német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba
vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
6/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
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Finta Jánosné német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba
vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
7/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Ambrus Pálné német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba
vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
8/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Hámoriné Glück Terézia német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő
nyilvántartásba vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
9/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Apari Csaba István német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő
nyilvántartásba vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./
A HVI vezetője tájékoztatta a HVB tagjait, hogy egyéni listás képviselőjelölt bejelentés is érkezett a
mai napon. A bejelentést ismertette és elmondta, hogy a HVI az ajánló szelvényeket formai és
tartalmi szempontból is megvizsgálta, ismertette ennek eredményét. Elmondta, hogy a bejelentő
megfelelő számú érvényes ajánló szelvényt csatolt a bejelentéséhez.
A HVI-vezető elmondta, hogy az ajánlószelvények számítógépes programmal történő ellenőrzése is
megtörtént, a választójogosultság ellenőrzése, illetve a többes ajánlás kiszűrése érdekében.
A HVB azután megvizsgálta a bejelentést és megállapította, hogy megfelel a jogszabályban előírt
követelményeknek, és egyhangú szavazással elfogadta az alábbi határozatot:
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SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
10/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Horváth Gyula egyéni listás képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
/A határozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza./
Egyéb az ülésen nem hangzott el, az ülést az elnök bezárta, a jegyzőkönyvet a jelenlévők helyben
hagyólag aláírták.
Szigetvári Mihály
HVB elnökhelyettes

dr. Varga Katalin
körjegyző, HVI vezető

Újvári Gábor
HVB tag

Kovács Dénes

Grénus Jánosné

HVB póttag

HVB póttag
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Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
4/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Fodorné Klein Brigitta német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő
nyilvántartásba vételéről
Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitűzött települési német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán Sióagárdon
Fodorné Klein Brigittát
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet
települési német kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7171 Sióagárd,
Kossuth utca 9.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától
számított két napon belül, vagyis augusztus 26. napján 16.00 óráig megérkezzen a Sióagárdi Helyi
Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
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hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 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 Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet képviselője 2010.
augusztus 23-án kérte a rendelkező rész szerinti jelölt nyilvántartásba vételét a Sióagárdon német
kisebbségi

önkormányzati

képviselő-jelöltként.

Kérelméhez

csatolta

a

kisebbségi

jelölt

nyilvántartásba vételéhez szükséges jelölt bejelentése EK1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A kisebbségi önkormányzati képviselők 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 képviselők 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 ellenőrzését elvégezte, tájékoztatta továbbá HVB-t arról,
hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel a kisebbségi választói jegyzéken.
A jelölő szervezet csatolta a Tolna Megyei Terület Választási Bizottság 11/2010 (VIII.04.) számú
határozatát a kisebbségi jelölőszervezetként törtnő nyilvántartásba vételéről, melynek alapján a
HVB megállapította, hogy a szervezet jelölésre jogosult.
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
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települési kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként – a Ve. 115/I.§ (6) bekezdés b) pontja
alapján eljárva, - nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselők 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.
Sióagárd, 2010. augusztus 24.

Finta Mihály
Helyi Választási Bizottság elnöke távollétében:
Szigetvári Mihály
Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese
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Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
5/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Simon Márta német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba
vételéről
Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitűzött települési német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán Sióagárdon
Simon Mártát
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet
települési német kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7171 Sióagárd,
Kossuth utca 9.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától
számított két napon belül, vagyis augusztus 26. napján 16.00 óráig megérkezzen a Sióagárdi Helyi
Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
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hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 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 Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet képviselője 2010.
augusztus 23-án kérte a rendelkező rész szerinti jelölt nyilvántartásba vételét a Sióagárdon német
kisebbségi

önkormányzati

képviselő-jelöltként.

Kérelméhez

csatolta

a

kisebbségi

jelölt

nyilvántartásba vételéhez szükséges jelölt bejelentése EK1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A kisebbségi önkormányzati képviselők 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 képviselők 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 ellenőrzését elvégezte, tájékoztatta továbbá HVB-t arról,
hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel a kisebbségi választói jegyzéken.
A jelölő szervezet csatolta a Tolna Megyei Terület Választási Bizottság 11/2010 (VIII.04.) számú
határozatát a kisebbségi jelölőszervezetként törtnő nyilvántartásba vételéről, melynek alapján a
HVB megállapította, hogy a szervezet jelölésre jogosult.
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
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települési kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként – a Ve. 115/I.§ (6) bekezdés b) pontja
alapján eljárva, - nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselők 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 való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Sióagárd, 2010. augusztus 24.
Finta Mihály
Helyi Választási Bizottság elnöke távollétében:
Szigetvári Mihály
Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese
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Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
6/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Finta Jánosné német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba
vételéről
Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitűzött települési német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán Sióagárdon
Finta Jánosnét
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet
települési német kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7171 Sióagárd,
Kossuth utca 9.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától
számított két napon belül, vagyis augusztus 26. napján 16.00 óráig megérkezzen a Sióagárdi Helyi
Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
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hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 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 Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet képviselője 2010.
augusztus 23-án kérte a rendelkező rész szerinti jelölt nyilvántartásba vételét a Sióagárdon német
kisebbségi

önkormányzati

képviselő-jelöltként.

Kérelméhez

csatolta

a

kisebbségi

jelölt

nyilvántartásba vételéhez szükséges jelölt bejelentése EK1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A kisebbségi önkormányzati képviselők 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 képviselők 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 ellenőrzését elvégezte, tájékoztatta továbbá HVB-t arról,
hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel a kisebbségi választói jegyzéken.
A jelölő szervezet csatolta a Tolna Megyei Terület Választási Bizottság 11/2010 (VIII.04.) számú
határozatát a kisebbségi jelölőszervezetként törtnő nyilvántartásba vételéről, melynek alapján a
HVB megállapította, hogy a szervezet jelölésre jogosult.
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
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települési kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként – a Ve. 115/I.§ (6) bekezdés b) pontja
alapján eljárva, - nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselők 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 való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Sióagárd, 2010. augusztus 24.
Finta Mihály
Helyi Választási Bizottság elnöke távollétében:
Szigetvári Mihály
Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese
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Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
7/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Ambrus Pálné német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba
vételéről
Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitűzött települési német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán Sióagárdon
Ambrus Pálnét
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet
települési német kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7171 Sióagárd,
Kossuth utca 9.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától
számított két napon belül, vagyis augusztus 26. napján 16.00 óráig megérkezzen a Sióagárdi Helyi
Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
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(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 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 Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet képviselője 2010.
augusztus 23-án kérte a rendelkező rész szerinti jelölt nyilvántartásba vételét a Sióagárdon német
kisebbségi

önkormányzati

képviselő-jelöltként.

Kérelméhez

csatolta

a

kisebbségi

jelölt

nyilvántartásba vételéhez szükséges jelölt bejelentése EK1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A kisebbségi önkormányzati képviselők 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 képviselők 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 ellenőrzését elvégezte, tájékoztatta továbbá HVB-t arról,
hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel a kisebbségi választói jegyzéken.
A jelölő szervezet csatolta a Tolna Megyei Terület Választási Bizottság 11/2010 (VIII.04.) számú
határozatát a kisebbségi jelölőszervezetként törtnő nyilvántartásba vételéről, melynek alapján a
HVB megállapította, hogy a szervezet jelölésre jogosult.
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
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települési kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként – a Ve. 115/I.§ (6) bekezdés b) pontja
alapján eljárva, - nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselők 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 való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Sióagárd, 2010. augusztus 24.
Finta Mihály
Helyi Választási Bizottság elnöke távollétében:
Szigetvári Mihály
Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese
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Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
8/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Hámoriné Glück Terézia német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő
nyilvántartásba vételéről
Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitűzött települési német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán Sióagárdon
Hámoriné Glück Teréziát
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet
települési német kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7171 Sióagárd,
Kossuth utca 9.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától
számított két napon belül, vagyis augusztus 26. napján 16.00 óráig megérkezzen a Sióagárdi Helyi
Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
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hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 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 Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet képviselője 2010.
augusztus 23-án kérte a rendelkező rész szerinti jelölt nyilvántartásba vételét a Sióagárdon német
kisebbségi

önkormányzati

képviselő-jelöltként.

Kérelméhez

csatolta

a

kisebbségi

jelölt

nyilvántartásba vételéhez szükséges jelölt bejelentése EK1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A kisebbségi önkormányzati képviselők 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 képviselők 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 ellenőrzését elvégezte, tájékoztatta továbbá HVB-t arról,
hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel a kisebbségi választói jegyzéken.
A jelölő szervezet csatolta a Tolna Megyei Terület Választási Bizottság 11/2010 (VIII.04.) számú
határozatát a kisebbségi jelölőszervezetként törtnő nyilvántartásba vételéről, melynek alapján a
HVB megállapította, hogy a szervezet jelölésre jogosult.
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
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települési kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként – a Ve. 115/I.§ (6) bekezdés b) pontja
alapján eljárva, - nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselők 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 való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Sióagárd, 2010. augusztus 24.
Finta Mihály
Helyi Választási Bizottság elnöke távollétében:
Szigetvári Mihály
Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese
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Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
9/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Apari Csaba István német kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként történő
nyilvántartásba vételéről
Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitűzött települési német kisebbségi önkormányzati képviselők választásán Sióagárdon
Apari Csaba Istvánt
a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet
települési német kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7171 Sióagárd,
Kossuth utca 9.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától
számított két napon belül, vagyis augusztus 26. napján 16.00 óráig megérkezzen a Sióagárdi Helyi
Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
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(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 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 Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége jelölő szervezet képviselője 2010.
augusztus 23-án kérte a rendelkező rész szerinti jelölt nyilvántartásba vételét a Sióagárdon német
kisebbségi

önkormányzati

képviselő-jelöltként.

Kérelméhez

csatolta

a

kisebbségi

jelölt

nyilvántartásba vételéhez szükséges jelölt bejelentése EK1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A kisebbségi önkormányzati képviselők 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 képviselők 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 ellenőrzését elvégezte, tájékoztatta továbbá HVB-t arról,
hogy a jelöltként bejelentett személy szerepel a kisebbségi választói jegyzéken.
A jelölő szervezet csatolta a Tolna Megyei Terület Választási Bizottság 11/2010 (VIII.04.) számú
határozatát a kisebbségi jelölőszervezetként törtnő nyilvántartásba vételéről, melynek alapján a
HVB megállapította, hogy a szervezet jelölésre jogosult.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott
nyomtatványok megfelelnek a Ve. 115/J.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak,
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települési kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként – a Ve. 115/I.§ (6) bekezdés b) pontja
alapján eljárva, - nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselők 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 való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Sióagárd, 2010. augusztus 24.
Finta Mihály
Helyi Választási Bizottság elnöke távollétében:
Szigetvári Mihály
Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese
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Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
10/2010. (VIII.24.) HVB számú
határozata
Horváth Gyula egyéni listás képviselő-jelöltként történő nyilvántartásba vételéről
Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitűzött általános önkormányzati választáson Sióagárdon
Horváth Gyulát
független
egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.
Ezzel egyidejűleg a HVB a bejelentő részére a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki.
A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy a meghozatalától számított két napon belül a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett fellebbezést terjeszthet elő a Helyi Választási Bizottságnál (7171 Sióagárd,
Kossuth utca 9.) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától
számított két napon belül, vagyis augusztus 26. napján 16.00 óráig megérkezzen a Sióagárdi Helyi
Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással,) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
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(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg 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
Bejelentő 2010. augusztus 23-án egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét
kérte Sióagárdon. Kérelméhez csatolta az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges
jelölt bejelentése E 1,2,3 jelű nyomtatványokat.
A HVB az ajánlószelvényeket a Ve. 54.§ (1) bekezdése alapján - a Helyi Választási Iroda
segítségével - ellenőrizte.
A Ve. 54. § (2) bekezdése szerint az ajánlások ellenőrzése a számszerűség, a Ve. 46. § (2)
bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében
foglaltak ellenőrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
Mindezek alapján a HVB a bejelentő által átadott 16 db ajánlószelvény közül 15 darab formai és
tartalmi szempontból is megfelelő ajánlószelvényt elfogadott, 1 db-ot elutasított, mert az tartalmilag
nem elfogadható. A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 12 db.
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése és a benyújtott nyomtatványok
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért a jelöltet egyéni listás képviselőjelöltként
nyilvántartásba vette.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 55. §-ának (2)
bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény, valamint 8-9.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80. §-án alapul.
Sióagárd, 2010. augusztus 24.
Finta Mihály
Helyi Választási Bizottság elnöke távollétében:
Szigetvári Mihály
Helyi Választási Bizottság elnök-helyettese

