
  

Súr Község  Helyi Választási Bizottsága 

2889 Súr Szabadság tér 1.  

 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) 4/2019. (IX. 03.) számú határozata 

 

Súr Község Helyi Választási Bizottsága  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 132.§-a alapján  

 

Sógorka András Súr, Damjanich u. 12. szám alatti lakost független egyéni 

képviselőjelöltet 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozatalától számított 3 napon belül 

az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Területi Választási 

Bizottságnak (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) címzett fellebbezést nyújthat be a  Helyi Választásgi 

Bizottságnál (2889 Súr, Szabadság tér 1. pmh@sur.hu) A fellebbezést  úgy kell benyújtani, 

hogy az a jogvesztő jogorvoslati határidő lejártáig (2019. szeptember 06-án 16 óráig) 

megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz 

 

I n d o k o l á s 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Sógorka 

András 2019 szeptember 3-án kérte független egyéni képviselő jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján 

az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő  jelölő 

szervezetet, jelöltek, illetve listát – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon 

nyilvántartásba vesz.  

 

A Helyi Választási Iroda a benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások ellenőrzése 

alapján megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges 

legalább 11 választópolgári ajánlást.  

 

Mindezek alapján tekintettel arra, hogy a jelöltté válás jogszabályi feltételei fennállnak, a 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak alapján döntött a jelölt nyilvántartásba 

vételéről. 

 

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a Ve. 124.§-án, 307/G.§ (1) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 223-225.§-án és a 307/P.§ (2) bekezdés) c) 

pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§-a (2) 

bekezdésének 1. pontján alapul. 

 

Súr, 2019. szeptember 3. 

 

                                                                                                 Ackermann-né Bakai Veronika 

                        HVB Elnök 
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