Sülysápi Helyi Választási Bizottság
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
tel.: 06-29/435-001, fax: 06-29/435-003

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sülysápi Helyi Választási Bizottság (HVB) 2014. augusztus 27-én 18.00-kor
megtartott (alakuló) üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Gálfi János Istvánné HVB tag
Dr. Popovics László HVB tag
Sárközi Zsoltné HVB tag
Tóth Krisztina jegyző, a HVI vezetője /jegyzőkönyvvezető/
Tóth Krisztina: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Egy szomorú, és talán már köztudomású
hírrel kell kezdenem: Dr. Tiba Marianna a HVB megválasztott tagja – még a tisztségének
betöltéséhez szükséges eskü letétele előtt – a tegnapi napon elhunyt, így helyét be kellett
töltenünk, mivel a bizottságnak legalább 3 választott taggal kell működnie. Helyette az egyik
póttagot, Gálfi János Istvánnét kértem fel a feladatra. Egyébiránt a választott tagokon felül a
Bizottság létszáma delegált tagokkal még bővülhet.
Megállapítható, hogy a bizottság határozatképes: 3 tagból 3 jelen van. Miután a Bizottságnak
ez az alakuló ülése, a mai napirendet én terjesztem elő az alábbiak szerint, és kérem annak
elfogadását.
Az ülés napirendje
1./ A HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
2./ Balog Mónika egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
3./ Cseri Péter egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
4./ Farkas Ferenc egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
5./ Horinka László polgármester-jelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének elbírálása
6./ Katus Norbert egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
7./ Kecser István egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
8./ Szücsi Csaba egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
9./ Pálinkásné Petik Éva egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
10./ Seprős Viktor egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti kérelmének
elbírálása
A Bizottság a napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
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1./ NAPIRENDI PONT
A HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Tóth Krisztina: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39. § (1) bekezdése
szerint a választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét
és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a bizottság tagjai tehetnek
javaslatot. A választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs
elnöke vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a helyettese
gyakorolja.
Sárközi Zsoltné: Popovics Lászlót javaslom elnöknek, Gálfi János Istvánnét pedig
elnökhelyettesnek.
Gálfi János Istvánné: Egyetértek az elnök személyére tett javaslattal.
Tóth Krisztina: Kérem, szavazzon a bizottság az elnök személyéről, tehát Popovics László a
javaslat.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
1/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság elnökévé Dr. Popovics Lászlót választja meg.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1)
bekezdése szerint a választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül
megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a
bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
Mindezek alapján a Sülysápi Helyi Választási Bizottság (HVB) a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 38-49. §-ában foglaltak szerint hozta meg; a jogorvoslati
lehetőségről a Ve. 10. és 221-226. §-a alapján rendelkezett.
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Tóth Krisztina: Az elnökhelyettesre Gálfi János Istvánné volt a javaslat, kérem, hogy
szavazzon a bizottság.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
2/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesévé Gálfi János Istvánnét választja meg.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1)
bekezdése szerint a választási bizottság az alakuló ülésén a választott tagok közül
megválasztja elnökét és annak helyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a
bizottság tagjai tehetnek javaslatot.
Mindezek alapján a Sülysápi Helyi Választási Bizottság (HVB) a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 38-49. §-ában foglaltak szerint hozta meg; a jogorvoslati
lehetőségről a Ve. 10. és 221-226. §-a alapján rendelkezett.
Tóth Krisztina: Köszönöm! Innentől átadom az ülés vezetését elnök úrnak.
2./ NAPIRENDI PONT
Balog Mónika egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Balog Mónika Sülysáp, Szent István tér 24. szám alatti lakos a
FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen
eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Mielőtt az érdemi részre térnénk, tájékoztatom a bizottságot, hogy az
ajánlások ellenőrzését a választási eljárásról szóló törvény 125-128. §-a alapján kell
lefolytatnia a Helyi Választási Irodának a jelölt bejelentésétől számított három napon belül.
Eszerint az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni formailag az ajánlóívet, majd
azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
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választójoggal, azaz hogy az ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival
megegyeznek-e. Végezetül meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a
jelöltséghez szükséges számot, ugyanis az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ezt a bizonyos
küszöbszámot. A küszöbszámok augusztus 18-án kerültek megállapításra településenként,
Sülysápon a polgármester-jelöltséghez 197 db, a képviselőjelöltséghez 66 db érvényes ajánlás
szükséges. Jelöltet 2014. szeptember 8. 16.00-ig lehet bejelenteni.
Balog Mónika 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt bejelentése”
tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 72 db ajánlást
ellenőriztünk, melyek közül 66 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Balog Mónika az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
3/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Balog Mónika 2241 Sülysáp, Szent István tér 24.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Balog Mónika Sülysáp, Szent István tér 24. szám alatti lakos 2014. augusztus 25-én – az „E2”
jelű adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
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választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni listás képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
3./ NAPIRENDI PONT
Cseri Péter egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel iránti
kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Cseri Péter Sülysáp, Vasút utca 38/A. szám alatti lakos a FIDESZKDNP képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt
hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Cseri Péter 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 72 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 67 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Cseri Péter az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db érvényes
ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
4/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Cseri Péter 2241 Sülysáp, Vasút utca 38/A. szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Cseri Péter Sülysáp, Vasút utca 38/A. szám alatti lakos 2014. augusztus 25-én – az „E2” jelű
adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni listás képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
4./ NAPIRENDI PONT
Farkas Ferenc egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Farkas Ferenc Sülysáp, Akácfa utca 2. szám alatti lakos a FIDESZKDNP képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt
hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Farkas Ferenc 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 79 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 69 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Farkas Ferenc az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
5/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
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A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Farkas Ferenc 2241 Sülysáp, Akácfa utca 2. szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Farkas Ferenc 2241 Sülysáp, Akácfa utca 2. szám alatti lakos 2014. augusztus 25-én – az
„E2” jelű adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni listás képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
5./ NAPIRENDI PONT
Horinka László polgármester-jelölti
kérelmének elbírálása

nyilvántartásba

vétel

iránti

Dr. Popovics László: Horinka László Sülysáp, Teleki Pál utca 23. szám alatti lakos a
FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen
eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Horinka László 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni
jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 216
db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 200 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
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/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Horinka László az polgármester-jelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 197 db érvényes
ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
6/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Horinka László 2241 Sülysáp, Teleki Pál utca 23.
szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt polgármesterjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Horinka László 2241 Sülysáp, Teleki Pál utca 23. szám alatti lakos 2014. augusztus 25-én –
az „E2” jelű adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
polgármesterjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az polgármester-jelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján megállapított
számú, azaz 197 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
6./ NAPIRENDI PONT
8/15

Katus Norbert egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Katus Norbert Sülysáp, Tápió utca 4. szám alatti lakos a FIDESZKDNP képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt
hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Katus Norbert 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 80 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 75 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Katus Norbert az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
7/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Katus Norbert 2241 Sülysáp, Tápió utca 4. szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Katus Norbert 2241 Sülysáp, Tápió utca 4. szám alatti lakos 2014. augusztus 25-én – az „E2”
jelű adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
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választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni listás képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
7./ NAPIRENDI PONT
Kecser István egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Kecser István Sülysáp, Melegvölgy 10/A. szám alatti lakos a FIDESZKDNP képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt
hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Kecser István 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 76 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 69 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Kecser István az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
8/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Kecser István 2241 Sülysáp, Melegvölgy 10/A. szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Kecser István 2241 Sülysáp, Melegvölgy 10/A. szám alatti lakos 2014. augusztus 25-én – az
„E2” jelű adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni listás képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
8./ NAPIRENDI PONT
Pálinkásné Petik Éva egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba
vétel iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Pálinkásné Petik Éva Sülysáp, Kossuth Lajos utca 99. szám alatti lakos
a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen
eredményt hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Pálinkásné Petik Éva 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű
„Egyéni jelölt bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az
ívekről 80 db ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 73 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Pálinkásné Petik Éva az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66
db érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
9/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
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A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Pálinkásné Petik Éva 2241 Sülysáp, Kossuth Lajos
utca 99. szám alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október
12-ére kitűzött általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Pálinkásné Petik Éva 2241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca 99. szám alatti lakos 2014. augusztus
25-én – az „E2” jelű adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni listás képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
9./ NAPIRENDI PONT
Seprős Viktor egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Seprős Viktor Sülysáp, Úri út 54/A. szám alatti lakos a FIDESZ-KDNP
képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt hozott az
ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Seprős Viktor 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 80 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 71 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!

12/15

/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Seprős Viktor az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
10/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Seprős Viktor 2241 Sülysáp, Úri út 54/A. szám alatti
lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött
általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata
Néppárt egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Seprős Viktor 2241 Sülysáp, Úri út 54/A. szám alatti lakos 2014. augusztus 25-én – az „E2”
jelű adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni listás képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
10./ NAPIRENDI PONT
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Szücsi Csaba egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vétel
iránti kérelmének elbírálása
Dr. Popovics László: Szücsi Csaba Sülysáp, Béke utca 8/A. szám alatti lakos a FIDESZKDNP képviselőjelöltjeként nyújtott be nyilvántartásba vételi kérelmet. Milyen eredményt
hozott az ajánlások ellenőrzése?
Tóth Krisztina: Szücsi Csaba 2014. augusztus 25-én nyújtotta be az „E2” jelű „Egyéni jelölt
bejelentése” tárgyú nyomtatványt, melyhez 30 db ajánlóívet mellékelt. Az ívekről 80 db
ajánlást ellenőriztünk, melyek közül 73 db volt megfelelő, azaz érvényes.
Dr. Popovics László: Köszönöm! Kérem a Bizottságot, hogy vizsgáljuk meg a
dokumentumokat!
/A Bizottság tagjai megvizsgálják a kérelmet és az ajánlóíveket./
Dr. Popovics László: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy
Szücsi Csaba az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges 66 db
érvényes ajánlással rendelkezik, ennek alapján kérem a Bizottságot, hogy döntsön a jelölt
nyilvántartásba vételéről!
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
11/2014. (VIII. 27.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság Szücsi Csaba 2241 Sülysáp, Béke utca 8/A. szám
alatti lakost a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére
kitűzött általános választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt egyéni listás képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál
(postacím: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu)
kell előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon 16.00-ig megérkezzen a bizottsághoz.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
Szücsi Csaba 2241 Sülysáp, Béke utca 8/A. szám alatti lakos 2014. augusztus 25-én – az „E2”
jelű adatlap, valamint 30 db ajánlóív benyújtásával – kérelmet terjesztett elő a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-ére kitűzött általános
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választására a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
egyéni listás képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vétele iránt.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a jelölt bejelentési kérelmet
megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelmező minden szükséges nyilatkozatot megtett, és
rendelkezik az egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételhez szükséges, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján
megállapított számú, azaz 66 db érvényes ajánlással.
Mindezek alapján a HVB a választási eljárásról szó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. és 307/G. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Határozatát a HVB a Ve. 40-49. §-a szerint hozta meg, a jogorvoslati lehetőségről a Ve. 10. és
221-226. §-a alapján rendelkezett.
Tóth Krisztina: A napirend végére értünk, ennyi lett volna mára a bizottság feladata.
Dr. Popovics László: Akkor megköszönöm a részvételt és a munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.

Dr. Popovics László s.k.
HVB elnök

Gálfi János Istvánné s.k.
HVB elnökhelyettes

Sárközi Zsoltné s.k.
HVB tag
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