Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
43/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Farkas
Gyuláné horvát kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4
igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Horvátok Szövetsége egyéni jelöltjét Farkas Gyulánét, mint
horvát kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros
XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Horvátok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 28.-án Farkas Gyuláné a horvát kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (401/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Horvátok
Szövetsége által horvát kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Farkas
Gyuláné állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok
Szövetsége Farkas Gyulánét horvát kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
44/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Kuzma István
horvát kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen
szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Horvátok Szövetsége egyéni jelöltjét Kuzma István, mint
horvát kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros
XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Horvátok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 28.-án Kuzma István horvát kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (401/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Horvátok
Szövetsége által horvát kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Kuzma István
állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok
Szövetsége Kuzma Istvánt a horvát kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
45/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Kuzma
Istvánné horvát kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4
igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Horvátok Szövetsége egyéni jelöltjét Kuzma Istvánnét, mint
horvát kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros
XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Horvátok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 28.-án Kuzma Istvánné a horvát kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (401/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Horvátok
Szövetsége által horvát kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Kuzma
Istvánné állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok
Szövetsége Kuzma Istvánné horvát kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
46/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Pótári Attila
horvát kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen
szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Horvátok Szövetsége egyéni jelöltjét Pótári Attilát, mint
horvát kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros
XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Horvátok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 28.-án Pótári Attila a horvát kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (401/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Horvátok
Szövetsége által horvát kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Pótári Attila
állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok
Szövetsége Pótári Attila horvát kisebbségi önkormányzati képviselı-jelöltként
nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
47/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Vékás Sándor Magyar Demokrata Fórum jelölı szervezet által jelölt egyéni
jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Vékás Sándort,
mint egyéni jelöltet, az MDF képviselı-jelöltjét a benyújtott 48 darab
érvényes és 2 darab érvénytelen – összesen 50 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 3 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Vékás Sándor igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Vékás Sándor az MDF önkormányzati
képviselı jelöltjeként a 3. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Vékás Sándor önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 50 db, amelybıl 48 db érvényes, 2 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4648 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 47 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Vékás Sándor javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Vékás Sándort az Magyar
Demokrata Fórum képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
48/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Juhász Péter a Magyar Szocialista Munkáspárt jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Juhász Pétert,
mint egyéni jelöltet, az MSZMP képviselı-jelöltjét a benyújtott 38 darab
érvényes és 0 darab érvénytelen – összesen 38 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 7 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Juhász Péter igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Juhász Péter az MSZMP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 7 sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Juhász Péter önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 38 db, amelybıl 38 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3447 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 35 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Juhász Péter javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Juhász Pétert a Magyar
Szocialista Munkáspárt képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
49/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Balogh Gusztávné a Magyar Szocialista Munkáspárt jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Balogh
Gusztávnét, mint egyéni jelöltet, az MSZMP képviselı-jelöltjét a benyújtott
41 darab érvényes és 0 darab érvénytelen – összesen 41 darab –
ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 11 sz. EVKban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Balogh Gusztávné igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én
az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Balogh Gusztávné az MSZMP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 11 sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Balogh Gusztávné önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 41 db, amelybıl 41 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3983 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 40 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Balogh Gusztávné javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Balogh Gusztávnét a Magyar
Szocialista Munkáspárt képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
50/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Lakatos Melinda a Magyar Szocialista Munkáspárt jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Lakatos
Melindát, mint egyéni jelöltet, az MSZMP képviselı-jelöltjét a benyújtott
41 darab érvényes és 2 darab érvénytelen – összesen 43 darab –
ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 14 sz. EVKban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Lakatos Melinda igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én
az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Lakatos Melinda az MSZMP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 14 sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Lakatos Melinda önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 43 db, amelybıl 41 db érvényes, 2 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3895 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 39 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Lakatos Melinda javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Lakatos Melindát a Magyar
Szocialista Munkáspárt képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
51/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Karsay Edit a Magyar Szocialista Munkáspárt jelölı szervezet által jelölt egyéni
jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Karsay Editet,
mint egyéni jelöltet, az MSZMP képviselı-jelöltjét a benyújtott 34 darab
érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 35 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 16 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Karsay Edit igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Karsay Edit az MSZMP önkormányzati
képviselı jelöltjeként a 16 sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Karsay Edit önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 35 db, amelybıl 34 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3366 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 34 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Karsay Edit javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Karsay Editet a Magyar
Szocialista Munkáspárt képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
52/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Matolcsiné Szimon Ildikó FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet
által jelölt egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Matolcsiné
Szimon Ildikót, mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja
képviselı-jelöltjét a benyújtott 56 darab érvényes és 0 darab érvénytelen –
összesen 56 darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV.
kerületének 1. sz. EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Matolcsiné Szimon Ildikó igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006.
augusztus 29.-én az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Matolcsiné Szimon
Ildikó a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja önkormányzati képviselı
jelöltjeként az 1 sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Matolcsiné Szimon Ildikó
önkormányzati képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási
Bizottságnak átadott ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 56 db
érvényes, 0 db érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4312 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 44 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Matolcsiné Szimon Ildikó
javára összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma
eléri a törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás
megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Matolcsiné Szimon Ildikót a
FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
53/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Gyurkovics Miklós FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által
jelölt egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Gyurkovics
Miklóst, mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja
képviselı-jelöltjét a benyújtott 56 darab érvényes és 0 darab érvénytelen –
összesen 56 darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV.
kerületének 2. sz. EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Gyurkovics Miklós igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.én az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Gyurkovics Miklós a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 2. sz. EVKban nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Gyurkovics Miklós önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 56 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4685 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 47 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Gyurkovics Miklós javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Gyurkovics Miklóst a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
54/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Dr. Balázs Zoltán FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Dr. Balázs
Zoltánt, mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja
képviselı-jelöltjét a benyújtott 53 darab érvényes és 3 darab érvénytelen –
összesen 56 darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV.
kerületének 3. sz. EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Dr. Balázs Zoltán igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én
az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Dr. Balázs Zoltán a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 3. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Dr. Balázs Zoltán önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 53 db érvényes, 3 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4648 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 47 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Balázs Zoltán javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Dr. Balázs Zoltánt a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
55/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Balogh Zoltán Béla FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által
jelölt egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Balogh Zoltán
Bélát, mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselıjelöltjét a benyújtott 55 darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 56
darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 4. sz.
EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Balogh Zoltán Béla igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.én az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Balogh Zoltán Béla a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 4. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Balogh Zoltán Béla önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 55 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4596 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 46 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Balogh Zoltán Béla javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Balogh Zoltán Bélát a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
56/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Novák Ágnes FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Novák Ágnest,
mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselıjelöltjét a benyújtott 55 db érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 56
darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 5. sz.
EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Novák Ágnes igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Novák Ágnes a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként az 5. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Novák Ágnes önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 55 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4311 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 44 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Novák Ágnes javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Novák Ágnest a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
57/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Csomós Miklós FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Csomós Miklóst,
mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselıjelöltjét a benyújtott 55 darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 56
darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 6. sz.
EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Csomós Miklós igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én
az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Csomós Miklós a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 6. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Csomós Miklós önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 55 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4092 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 41 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Csomós Miklós javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Csomós Miklóst a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
58/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Goró Oszkár FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Goró Oszkárt,
mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselıjelöltjét a benyújtott 56 darab érvényes és 2 darab érvénytelen – összesen 54
darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 7. sz.
EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Goró Oszkár igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Goró Oszkár a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként az 7. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Goró Oszkár önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 54 db érvényes, 2 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3447 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 35 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Goró Oszkár javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Goró Oszkárt a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
59/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Donga Árpád Zoltánné FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által
jelölt egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Donga Árpád
Zoltánnét, mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja
képviselı-jelöltjét a benyújtott 53 darab érvényes és 3 darab érvénytelen –
összesen 56 darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV.
kerületének 8 sz. EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Donga Árpád Zoltánné igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus
29.-én az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Donga Árpád Zoltánné a
FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 8. sz.
EVK-ba nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Donga Árpád Zoltánné önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 53 db érvényes, 3 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3769 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 38 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Donga Árpád Zoltánné javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Donga Árpád Zoltánnét a
FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
60/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Vizér Klára FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Vizér Klárát,
mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselıjelöltjét a benyújtott 55 darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 56
darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 10. sz.
EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Vizér Klára igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Vizér Klára a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 10. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Vizér Klára önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 55 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3966 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 40 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Vizér Klára javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Vizér Klárát a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
61/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Dr. Balogh András Tibor FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet
által jelölt egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Dr. Balogh
András Tibort, mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja
képviselı-jelöltjét a benyújtott 56 darab érvényes és 0 darab érvénytelen –
összesen 56 darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV.
kerületének 11. sz. EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Dr. Balogh András Tibor igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus
29.-én az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Dr. Balogh András Tibor a
FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 11.
sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Dr. Balogh András Tibor önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 56 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3983 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 40 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Balogh András Tibor
javára összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma
eléri a törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás
megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Dr. Balogh András Tibort a
FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
62/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Kurucz Pál László FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által
jelölt egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Kurucz Pál
Lászlót, mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja
képviselı-jelöltjét a benyújtott 52 darab érvényes és 4 darab érvénytelen –
összesen 56 darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV.
kerületének 12 sz. EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Kurucz Pál László igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én
az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Kurucz Pál László a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 12. sz. EVKba nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Kurucz Pál László önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 52 db érvényes, 4 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4196 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 42 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kurucz Pál László javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Kurucz Pál Lászlót a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
63/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Mag Péter FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt egyéni
jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Mag Pétert, mint
egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjét a
benyújtott 50 darab érvényes és 6 darab érvénytelen – összesen 56 darab –
ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 13 sz. EVKban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Mag Péter igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Mag Pétert a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 13. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Mag Péter önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 50 db érvényes, 6 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3825 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 39 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Mag Péter javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Mag Pétert a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
64/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Koteshel Vendelné FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által
jelölt egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Koteshel
Vendelné, mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja
képviselı-jelöltjét a benyújtott 54 darab érvényes és 2 darab érvénytelen –
összesen 56 darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV.
kerületének 14. sz. EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Koteshel Vendelné igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.én az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Koteshel Vendelné a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 14. sz. EVKba nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Koteshel Vendelné önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 54 db érvényes, 2 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3895 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 39 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Koteshel Vendelné javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Koteshel Vendelnét a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
65/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
László Tamás FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására László Tamást,
mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselıjelöltjét a benyújtott 51 darab érvényes és 5 darab érvénytelen – összesen 56
darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 15. sz.
EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
László Tamás igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg László Tamás a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 15. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy László Tamás önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 51 db érvényes, 5 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3865 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 39 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy László Tamás javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság László Tamást a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
66/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Báthory Erzsi FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Báthory Erzsit,
mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselıjelöltjét a benyújtott 56 darab érvényes és 0 darab érvénytelen – összesen 56
darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 16. sz.
EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Báthory Erzsi igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Báthory Erzsi a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 16. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Báthory Erzsi önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 56 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3366 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 34 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Báthory Erzsi javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Báthory Erzsit a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
67/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Németh Gábor FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Németh Gábort,
mint egyéni jelöltet, a FIDESZ-KDNP-Vállalkozók Pártja képviselıjelöltjét a benyújtott 55 darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 56
darab – ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 17. sz.
EVK-ban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Németh Gábor igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 29.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Németh Gábor a FIDESZ-KDNPVállalkozók Pártja önkormányzati képviselı jelöltjeként a 17. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Németh Gábor önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 56 db, amelybıl 55 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3637 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 37 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Németh Gábor javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Németh Gábort a FIDESZKDNP-Vállalkozók Pártja képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
68/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Hirschler Tamás a Magyar Szocialista Munkáspárt jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Hirschler
Tamást, mint egyéni jelöltet, az MSZMP képviselı-jelöltjét a benyújtott 38
darab érvényes és 0 darab érvénytelen – összesen 38 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 17. sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Hirschler Tamás igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 30.-án
az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Hirschler Tamás a Magyar
Szocialista Munkáspárt önkormányzati képviselı jelöltjeként a 17. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Hirschler Tamás önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 38 db, amelybıl 38 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3637 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 37 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Hirschler Tamás javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Hirschler Tamást a Magyar
Szocialista Munkáspárt képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
69/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége jelölıszervezet
által jelölt
Hadzsikosztova Gabriella bolgár kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba
vételének tárgyában 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı
döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Bolgárok Szövetsége egyéni jelöltjét Hadzsikosztova
Gabriellát, mint bolgár kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi
Budapest Fıváros XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 30.-án Hadzsikosztova Gabriella a bolgár kisebbségi
önkormányzati jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (406/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége által bolgár kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt
Hadzsikosztova Gabriella állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége Hadzsikosztova Gabriellát bolgár kisebbségi önkormányzati
képviselı-jelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
70/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Balogh
Margit bolgár kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4
igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Bolgárok Szövetsége egyéni jelöltjét Balogh Margitot, mint
bolgár kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros
XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 30.-án Balogh Margit a bolgár kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (406/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége által bolgár kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Balogh
Margit állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége Balogh Margitot bolgár kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
71/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Kovács
Ágnes Gyöngyi bolgár kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének
tárgyában 4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Bolgárok Szövetsége egyéni jelöltjét Kovács Ágnes
Gyöngyit, mint bolgár kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi
Budapest Fıváros XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 30.-án Kovács Ágnes Gyöngyi a bolgár kisebbségi
önkormányzati jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (406/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége által bolgár kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Kovács
Ágnes Gyöngyi állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége Kovács Ágnes Gyöngyit bolgár kisebbségi önkormányzati
képviselı-jelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
72/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Földessy
Csilla Ilona bolgár kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában
4 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Bolgárok Szövetsége egyéni jelöltjét Földessy Csilla Ilonát,
mint bolgár kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest
Fıváros XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 30.-án Földessy Csilla Ilona a bolgár kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (406/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége által bolgár kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Földessy
Csilla Ilona állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége Földessy Csilla Ilonát bolgár kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
73/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Nagy István
bolgár kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen
szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Bolgárok Szövetsége egyéni jelöltjét Nagy Istvánt, mint
bolgár kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros
XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Bolgárok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 30.-án Nagy István a bolgár kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (406/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége által bolgár kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Nagy István
állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Bolgárok
Szövetsége Nagy Istvánt bolgár kisebbségi önkormányzati képviselı-jelöltként
nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
74/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Dr. Lövey György Magyar Demokrata Fórum jelölı szervezet által jelölt egyéni
jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Dr. Lövey
Györgyöt, mint egyéni jelöltet, az MDF képviselı-jelöltjét a benyújtott 54
darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 55 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 8 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Dr. Lövey György igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én
az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Dr. Lövey György az MDF
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 8. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Dr. Lövey György önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 55 db, amelybıl 54 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3769 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 38 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Lövey György javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Dr. Lövey Györgyöt az Magyar
Demokrata Fórum képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
77/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Mihály Zoltán MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Mihály Zoltánt,
mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a benyújtott 46
darab érvényes és 2 darab érvénytelen – összesen 48 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 1 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Mihály Zoltán igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Mihály Zoltán a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 1. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Mihály Zoltán önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 48 db, amelybıl 46 db érvényes, 2 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4312 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 44 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Mihály Zoltán javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Mihály Zoltánt az MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
78/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Takács András MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Takács Andrást,
mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a benyújtott 50
darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 51 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 2 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Takács András igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Takács András a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 2. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Takács András önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 51 db, amelybıl 50 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4685 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 47 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Takács András javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Takács Andrást az MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
79/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Dr. Oláh Lajos MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Dr. Oláh Lajost,
mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a benyújtott 49
darab érvényes és 3 darab érvénytelen – összesen 52 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 3 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Dr. Oláh Lajos igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Dr. Oláh Lajos a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 3. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Dr. Oláh Lajos önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 52 db, amelybıl 49 db érvényes, 3 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4648 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 47 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Oláh Lajos javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Dr. Oláh Lajost az MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
80/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Csizmadia Zsuzsanna MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Csizmadia
Zsuzsannát, mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a
benyújtott 48 darab érvényes és 4 darab érvénytelen – összesen 52 darab –
ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 4 sz. EVK-ban
képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Csizmadia Zsuzsanna igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus
31.-én az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Csizmadia Zsuzsanna a
MIÉP-FKGP önkormányzati képviselı jelöltjeként a 4. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Csizmadia Zsuzsanna önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 52 db, amelybıl 48 db érvényes, 4 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4596 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 46 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Csizmadia Zsuzsanna javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Csizmadia Zsuzsanna az MIÉPFKGP képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
81/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Monostori Zsolt MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Monostori
Zsoltot, mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a benyújtott
49 darab érvényes és 0 darab érvénytelen – összesen 49 darab –
ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 5 sz. EVK-ban
képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Monostori Zsolt igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én
az ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Monostori Zsolt a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 5. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Monostori Zsolt önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 49 db, amelybıl 49 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4311 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 44 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Monostori Zsolt javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Monostori Zsolt az MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
82/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Szalai György MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Szalai Györgyöt,
mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a benyújtott 48
darab érvényes és 3 darab érvénytelen – összesen 51 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 6 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Szalai György igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Szalai György a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 6. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Szalai György önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 51 db, amelybıl 48 db érvényes, 3 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 4092 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 41 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szalai György javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Szalai Györgyöt az MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
83/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Doncsó Dániel MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Doncsó Dánielt,
mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a benyújtott 39
darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 38 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 7 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Doncsó Dániel igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Doncsó Dániel a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 7. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Doncsó Dániel önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 39 db, amelybıl 38 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3447 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 35 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Doncsó Dániel javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Doncsó Dánielt az MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
84/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Németh József MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Németh Józsefet,
mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a benyújtott 41
darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 42 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 8 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Németh József igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Németh József a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 8. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Németh József önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 42 db, amelybıl 41 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3769 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 38 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Németh József javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Németh Józsefet a MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
85/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Szeri János MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Szeri Jánost,
mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a benyújtott 45
darab érvényes és 0 darab érvénytelen – összesen 45 darab – ajánlószelvény
alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 14 sz. EVK-ban képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Szeri János igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Szeri János a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 14. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Szeri János önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 45 db, amelybıl 45 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3865 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 39 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szeri János javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Szeri Jánost a MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
86/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Naszádi Ferenc MIÉP-FKGP jelölı szervezet által jelölt egyéni jelölt
nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a
következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Naszádi
Ferencet, mint egyéni jelöltet, a MIÉP-FKGP képviselı-jelöltjét a
benyújtott 40 darab érvényes és 1 darab érvénytelen – összesen 40 darab –
ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 17 sz. EVKban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Naszádi Ferenc igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Naszádi Ferenc a MIÉP-FKGP
önkormányzati képviselı jelöltjeként a 17. sz. EVK-ba nyilvántartásba vételét
kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Naszádi Ferenc önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 41 db, amelybıl 40 db érvényes, 1 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3637 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 37 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Naszádi Ferenc javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Naszádi Ferencet a MIÉP-FKGP
képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
87/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölıszervezet által jelölt Muity
Tamást horvát kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4
igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a
Magyarországi Horvátok Szövetsége egyéni jelöltjét Muity Tamást, mint
horvát kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros
XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Magyarországi Horvátok Szövetsége igazolt és meghatalmazott képviselıje
2006. augusztus 31.-én Muity Tamás a horvát kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezetet a Országos Választási
Bizottság – (401/2006.(VIII.14.) OVB sz. határozatával - nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.

-2A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyarországi Horvátok
Szövetsége által horvát kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Muity Tamás
állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Magyarországi Horvátok
Szövetsége Muity Tamást horvát kisebbségi önkormányzati képviselı-jelöltként
nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
88/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórusjelölıszervezetek által jelölt Kaveschán Ágota szlovák
kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a Dolina
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus egyéni jelöltjét Kaveschán Ágotát, mint szlovák
kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros XV.
kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus
31.-én Kaveschán Ágota a szlovák kisebbségi önkormányzati jelöltként
nyilvántartásba vételét kérte.

-2A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezeteket az Országos
Választási Bizottság – a (439/2006.(VIII.21.), a (467/2006.(VIII.28.), a
(440/2006.(VIII.21.), és a (361/2006.(VIII.3.) OVB sz. határozataival nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Dolina Pestvidéki
Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a
Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák
Kórus által szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Kaveschán Ágota
állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Dolina Pestvidéki Szlovákok
Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a Zempléni
Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus
Kaveschán Ágotát szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı-jelöltként
nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
89/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus jelölıszervezetek által jelölt Veres Vlastislava
Emiliana szlovák kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4
igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a Dolina
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus egyéni jelöltjét Veres Vlastislava Emilianát, mint
szlovák kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros
XV. kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus
31.-én Veres Vlastislava Emiliana a szlovák kisebbségi önkormányzati
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.

-2A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezeteket az Országos
Választási Bizottság – a (439/2006.(VIII.21.), a (467/2006.(VIII.28.), a
(440/2006.(VIII.21.), és a (361/2006.(VIII.3.) OVB sz. határozataival nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Dolina Pestvidéki
Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a
Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák
Kórus által szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Veres Vlastislava
Emiliana állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Dolina Pestvidéki Szlovákok
Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a Zempléni
Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus
Veres Vlastislava Emilianát szlovák kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltként nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
90/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus jelölıszervezetek által jelölt Szabó Györgyné szlovák
kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a Dolina
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus egyéni jelöltjét Szabó Györgynét, mint szlovák
kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros XV.
kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus
31.-én Szabó Györgyné a szlovák kisebbségi önkormányzati jelöltként
nyilvántartásba vételét kérte.

-2A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezeteket az Országos
Választási Bizottság – a (439/2006.(VIII.21.), a (467/2006.(VIII.28.), a
(440/2006.(VIII.21.), és a (361/2006.(VIII.3.) OVB sz. határozataival nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Dolina Pestvidéki
Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a
Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák
Kórus által szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Szabó Györgyné
állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Dolina Pestvidéki Szlovákok
Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a Zempléni
Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus
Szabó Györgynét szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı-jelöltként
nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
91/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus jelölıszervezetek által jelölt Szabó György szlovák
kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a Dolina
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus egyéni jelöltjét Szabó Györgyöt, mint szlovák
kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros XV.
kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus
31.-én Szabó György a szlovák kisebbségi önkormányzati jelöltként
nyilvántartásba vételét kérte.

-2A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezeteket az Országos
Választási Bizottság – a (439/2006.(VIII.21.), a (467/2006.(VIII.28.), a
(440/2006.(VIII.21.), és a (361/2006.(VIII.3.) OVB sz. határozataival nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Dolina Pestvidéki
Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a
Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák
Kórus által szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Szabó György
állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Dolina Pestvidéki Szlovákok
Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a Zempléni
Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus
Szabó György szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı-jelöltként
nyilvántartásba vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008

A Helyi Választási Bizottság a
92/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus jelölıszervezetek által jelölt Fray Rózsa szlovák
kisebbségi egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött települési
(kerületi) kisebbségi önkormányzati képviselık választására a Dolina
Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus egyéni jelöltjét Fray Rózsát, mint szlovák
kisebbségi egyéni jelöltet nyilvántartásba veszi Budapest Fıváros XV.
kerületében.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıváros Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és
– ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok
Szervezete, a Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus
31.-én Fray Rózsa a szlovák kisebbségi önkormányzati jelöltként
nyilvántartásba vételét kérte.

-2A Helyi Választási Bizottság ellenırizte a jelölés törvényes feltételeinek
megfelelısségét, megállapította, hogy a jelölı szervezeteket az Országos
Választási Bizottság – a (439/2006.(VIII.21.), a (467/2006.(VIII.28.), a
(440/2006.(VIII.21.), és a (361/2006.(VIII.3.) OVB sz. határozataival nyilvántartásba vette.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/J § (4) bekezdésében
elıírtaknak megfelelıen a jelölt választójogát a Helyi Választási Bizottság a
Helyi Választási Iroda vezetıjének megkeresése útján ellenırizte.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Dolina Pestvidéki
Szlovákok Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a
Zempléni Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák
Kórus által szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı jelölt Fray Rózsa
állítása megfelel a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a Dolina Pestvidéki Szlovákok
Regionális Egyesülete, a Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, a Zempléni
Szlovákok Egyesülete és az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus Fray
Rózsa szlovák kisebbségi önkormányzati képviselı-jelöltként nyilvántartásba
vette.
A határozat a kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdése, a Ve. 115/J. § (2),(4)
bekezdése, valamint 55. § (1.) (2.) bekezdése, a jogorvoslatról való tájékoztatás
a 79. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 80. § (1).(2),(4) és (5) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Tel: 307- 4007, fax: 307-4008
A Helyi Választási Bizottság a
93/2006. (VIII.31.) HVB sz. határozatával
Látrányi Irén a Magyar Kommunista Munkáspárt jelölı szervezet által jelölt
egyéni jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában 4 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı döntést:
A Helyi Választási Bizottság a 2006. október 01. napjára kitőzött helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választására Látrányi Irént,
mint egyéni jelöltet, a Magyar Kommunista Munkáspárt képviselı-jelöltjét
a benyújtott 53 darab érvényes és 0 darab érvénytelen – összesen 53 darab
– ajánlószelvény alapján a Budapest Fıváros XV. kerületének 8. sz. EVKban képviselı-jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltól számított 3
napon belül a Fıvárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (1153 Budapest XV. kerület Bocskai
u. 1-3.) úgy, hogy az legkésıbb 2006. szeptember 3. 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét, (székhelyét) és –
ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint választása
szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
INDOKOLÁS
Látrányi Irén igazolt és meghatalmazott képviselıje 2006. augusztus 31.-én az
ajánlószelvények átadásával egyidejőleg Látrányi Irén a Magyar Kommunista
Munkáspárt önkormányzati képviselı jelöltjeként a 8. sz. EVK-ba
nyilvántartásba vételét kérte.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte az ajánlószelvények ellenırzését. Ennek
eredményeképpen megállapította, hogy Látrányi Irén önkormányzati
képviselıjelölt javára összegyőjtött és a Helyi Választási Bizottságnak átadott
ajánlószelvények száma összesen: 53 db, amelybıl 53 db érvényes, 0 db
érvénytelen.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 27. § (1) bekezdése értelmében
egyéni választókerületi képviselı-jelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

-2E szám meghatározása szempontjából az Övjt. 27. § (4) bekezdése értelmében
választópolgárnak az minısül, aki az adott választókerület névjegyzékében
annak 2006. augusztus 02.-án történt közzétételekor szerepelt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 101. § d)
pontja értelmében választókerület: a 10.000 -nél több lakosú település települési
(kerületi) önkormányzati képviselıinek egyéni választókerületi választása
tekintetében az e célra kialakított választókerület.
A névjegyzékben szereplı választópolgárok száma a választókerületben 2006.
augusztus 02-án 3769 fı volt, amelynek megfelelıen a képviselı-jelölt
állításhoz 38 darab ajánlás szükséges.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Látrányi Irén javára
összegyőjtött és a Bizottságnak átadott érvényes ajánlószelvények száma eléri a
törvényben meghatározott mennyiséget, ezért a képviselı-jelölt állítás megfelel
a törvényes feltételeknek.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság Látrányi Irént a Magyar
Kommunista Munkáspárt képviselı-jelöltjeként nyilvántartásba vette.
A határozat az Övjt. 27. § (1) és (4) bekezdésén, Ve. 55. § (1) és (2) bekezdésén,
a 101. § d) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 79. § (1) és (2)
bekezdésén, valamint a 80. § (1),(2),(4) és (5) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 31.

dr. Kanta Tamás
a Helyi Választási Bizottság
elnöke

