
Pogányszentpéter község Helyi Választási Bizottságának 3/2019.(IX.9.) HVB határozata 

 

Pogányszentpéter község Helyi Választási Bizottság a 2019. évi polgármesterek és helyi 

önkormányzati képviselők választásán a következő választópolgárokat jelöltként 

nyilvántartásba veszi: 

I. 

Polgármester választás jelöltjei:   

Flinger Tamás független jelölt – társadalmi megbízatású polgármester jelölt 

Kapusi László független jelölt – társadalmi megbízatású polgármester jelölt 

II. 

Települési egyéni listás választás jelöltjeiként: 

Zakócs József független 

Horváth Szilárd független 

Kovács Sándor független 

Imreiné Nemcsók Zsuzsanna független 

Vojkovics László független 

Bogdán Zoltán  független 

Bokros Bernadett független 

Flinger Tamás független 

Horváth Józsefné független 

Gelencsér József független 

A Helyi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat ellen az ügyben érintett 

természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten Pogányszentpéter Község Helyi 

Választási Bizottságánál (levélcím: 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6., e-mail:  

szocialugy@ibereny.hu).  

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani 

jogszabálysértésre való hivatkozással , illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben 

hozott határozata ellen. 

A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási 

bizottsághoz. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 

személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 

más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kérelem tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és 

bizonyítékok is felhozhatók. 

A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

Pogányszentpéter község Helyi Választási Bizottsága elrendeli határozata közlését és az 

ibereny.hu honlapon való közzétételét. 
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Indoklás 

 

A 2019. évi polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők választásán  jelöltként való 

nyilvántartásba vételét kérte: 

Polgármester jelöltként:    

Flinger Tamás független, társadalmi megbízatású polgármester jelöltként 

Kapusi László független, társadalmi megbízatású polgármester jelöltként 

Települési egyéni listás választás jelöltként: 

Zakócs József független, Horváth Szilárd független, Kovács Sándor független, Imreiné 

Nemcsók Zsuzsanna független, Vojkovics László független, Bogdán Zoltán  független, 

Bokros Bernadett független, Flinger Tamás független, Horváth Józsefné független, Gelencsér 

József független 

Nevezettek nyilvántartásba vétel iránti kérelme megfelel a törvényben támasztott 

követelményeknek, ezért a jelöltek nyilvántartásba vétele megtörtént. 

A határozat alapjául szolgáló rendelkezések: 2013. évi XXXVI. törvény 46.§-a, 132.§-a, 

307/G.§ (2) bekezdése, 318.§ (2) bekezdése, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.221.§ (1) 

bekezdésén, a 223.§(1), (3) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésén, az illetékről szóló 

tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33.§.(2) bekezdésén alapul. 

 

Iharosberény, 2019.szeptember 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsek Józsefné 

Pogányszentpéter község Helyi Választási Bizottságának elnöke 


