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H a t á r o z a t  
 

 
Zsombó Nagyközség Helyi Választási Bizottsága Lajkó Antal (szaz.: 1-570927-1068) 
6792 Zsombó, Arany János u. 13. szám alatti lakost a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2014. október 12-én tartandó általános választására 4. 
sorszám alatt képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Lajkó Antal a bejelentéshez csatolta 
az E2 jelű formanyomtatványt és 40 darab ajánlást. Az ajánlásokból 36 darab felelt 
meg a hatályos jogszabályok által előírt érvényességi feltételeknek. 
 
Jelen határozat ellen a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett 
(6741 Szeged, Rákóczi tér 1.), a Helyi Választási Bizottságnál benyújtandó 
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az jelen határozat 
meghozatalától számított 3 napon belül (2014. szeptember 7-én 1600 óráig) 
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. 
 

I N D O K O L Á S 
 
Lajkó Antal Zsombó, Arany János u. 13. szám alatti lakos 40 darab ajánlást nyújtott 
be a Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. szeptember 3-án. A helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
9. § (1) bekezdése értelmében „egyéni listás, illetve egyéni választókerületi 
képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 
%-a jelöltnek ajánlott.” 
Zsombó Nagyközség választópolgárainak száma 2874 fő, ezért a fentiek értelmében 
képviselőjelöltté válás feltétele 29 darab érvényes ajánlószelvény benyújtása. Lajkó 
Antal által benyújtott 40 darab ajánlásból 4 darab hibás volt. A 4 db hibás ajánlásból 
1 esetben nem teljes névvel, 2 esetben hibás anyja névvel történt az ajánlás és 1 
esetben pedig egy választó többes ajánlást adott le. 
Lajkó Antal rendelkezik a törvény által megkívánt feltételekkel, ezért a HVB a jelölést 
elfogadja és nevezettet képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi. 
 
Határozatunk a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/G. § (2) 
bekezdésén, valamint a 223-224. §-ain, valamint helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése alapul. 
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A határozatról értesítést kap: 
1.) Lajkó Antal képviselőjelölt 
2.) Dr. Csúcs Áron HVI vezető 
3.) Irattár 
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dr. Tenke András s.k.                                          dr. Csúcs Áron s.k. 
HVB korelnök                       HVI vezető 
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