
Biharugra Község Helyi Választási Bizottsága 
5538 Biharugra , Erzsébet u. 25 . 

Tel/fax : 166/498-295. 

3/2019. (VIli. 29.) HVB határozat: 

Biharugra Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013 . évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban : Ve .) 132. §-ában és 307/G . § (1) bekezdésében 
megállapított hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot: 

Biharugra Község Helyi Választási Bizottsága 

Makra Tibor Biharugra, Nagy S. u. 1. sz. 

alatti lakost a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek 2019. évi választásán 
Biharugra községben a FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltjeként nyilvántartásba 
veszi. 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Területi 
Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba , Árpád sor 18.) címzett fellebbezéssei 
lehet élni . A fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz (cím : 5538 Biharugra, 
Erzsébet u. 25. fax: 66/498-295 ; e-mail: biharugra@gmail.com) kell benyújtani úgy, 
hogy az legkésöbb a jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon 16.00 
óráig megérkezzen . A fellebbezés személyesen , postai úton , faxon vagye-mailben is 
benyújtható . 

Indokolás 

Makra Tibor Biharugra , Nagy S. u. 1. sz. alatti lakos 2019. augusztus hó 26 . napján 
kezdeményezte Biharugra Község Helyi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: 
HVB) polgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati 
képviselök és polgármesterek 2019 . éviválasztásána FIDESZ-KDNP jelöltjeként. 

A jelölt benyújtotta a 4/2014 . (VII. 24 .) IM rendelet 17. számú melléklete szerinti "E2 
jelű Egyéni jelölt bejelentése" megnevezésű formanyomtatványt , valamint a részére 
kiadott 8 db ajánlóívet 
A Ve. 127. §-a előírja , hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított 
három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább 
folytatni , ha bizonyossá válik , hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 
szükséges számot, az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda 
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságat 

Biharugra községben a polgármester-jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 25 . 

A Ve. 132. §-a kimondja , hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes 
feltételeknek megfelelő jelöltet nyilvántartásba vesz. 

A benyújtott dokumentumok és a HVI ajánlóívek ellenőrzésének eredményéről 
kinyomtatott statisztika alapján fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB 
a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. 

A HVB hatáskörét a Ve . 132. §-a és 307/G. §(2) bekezdése biztosítja. 

A HVB határozata a Ve . 44-49. §-án alapszik . A fellebbezés lehetőségéta Ve 2-2 j. § 
(1) bekezdése, valamint 223 . § (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. / ;;z. f As; & 

l '"<"~~ . /A n . r ~"~ . . o, 
Biharugra , 2019 . augusztus 29 . , rd..J~~ VCY-- : ,· ,; ~ 

Domokos né Tóth , ali n ~~~R~~} 1 
V) 

HVB elnök \ ~~ @].![1\ ~-. ·~ 
* - 'Ir 

''...:.~1'1ARUG~~ - __ .... 


