HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÖGÖT
9612 Rögöt Assisi Szent Ferenc utca 2/A.
Tel.: 95/323-555, Fax.: 95/320-230, e-mail: foje2yzo@sarvar.hu
iktalószám: BGT/ 272-26/2019.
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÖGÖT
14/2019. (IX.12.) számú határozata
A bögöti Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) megállapítja, hogy Kolocz Tibor
szám alatti lakos HVB tagsága a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakbaii:Ve.) 34. * (1) b) pontja alapján a Ve. 18.* (2) bekezdés
c.) pontjában meghatározott összeférhetetlenség miatt
-

meszűnik.
E határozat ellen az ügyben érintett természetes és Jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet személyesen, levélben (9600 Sárvár, Várkerület utca 2.) telefaxon (06-95/320-230)
vagy elektronikus levélben ([oieyzo @sarvar.hu) illetékmentesen fellebbezést nyújthat be a
HVB-nél a Vas Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 15-én 16.00 óráig megérkezzen a HVB-hez.
A fellebbezésnek tartalmazni kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 224.
* (3) bekezdésében felsoroltakat.
Indokolás
Kolocz Tibor Bögöt Község Önkormányzata által a 21/2019. NIII.13./ számú képviselő
testületi határozattal megválasztott bögöti HVB tagja. Koloczé Szalai Ibolya Teodóra 2019.
szeptember 09-én benyújtott kérelmében kérte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán Bögöt községben egyéni listás képviselő-jelöltként történő
nyilvántartásba vételét függetLen jelöltként. A bögöti HVB 4/2019.(IX.09.) Számú határozata
alapján őt egyéni listás jelöltként nyilvántartásba vette.
A Ve. 18.* (2) bekezdés c) pontja szerint a választási bizottságnak nem lehet tagja a
választókerületben induló jelölt hozzátartozója. Horváth László, a bizottság elnöke
indítványozta, hogy Kolocz Tibor aki a Jelölt házastársa bizottsági tag megbízatásának
megszűnését a HVB határozattal állapítsa meg.
-

-

Fentiekre tekintettel a HVB Kolocz Tibor HVB tagságának összeférhetetlenség miatti
megszünését megállapította.
Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)
3. (1) bekezdés 1. pontján, 18.* (2) bekezdés c) pontján és 34. -án, ajogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 10* (3) bekezdésén, 221. *-án, 223-225. *-ain, 307/P. * (2) bekezdés C)
pontján és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. * (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Bögöt, 2019. szeptember 12.
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