
Mezőberény Helyi Választási Bizottság 102/2014.(X.12.) határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) — a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (1) bekezdésében biztosított

hatáskörében eljárva — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

Mezőberény 01. számú választókerületében a települési önkormányzati képviselő-választás

eredményét

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a

városi honlapon (www.mezobereny.hu).

A HVB választás eredményét megállapító döntése ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet, a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (5600,
Békéscsaba, Árpád sor 13.), de a Mezőberényi HVBnél előterjesztett (5650, Mezőberény Kossuth

Lajos tér 1.) fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést lehet személyesen, vagy levélben előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésben Új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.

Fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének

törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény

megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ha a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára
történő hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján
lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet
elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a
fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat
napra nő, és a választási bizottság, vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését

igénybe veheti.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 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 magyar állampolgárságát igazoló

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus

levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás

tárgyánál fogva illetékmentes.



I N DOKOLÁS

A Ve. 200.5-a értelmében a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 307/N.5

(1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a

polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló

4/2014.(Vll.24.) IM rendelet 9.5 c) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a HVB döntésének

előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a

polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri

jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB

nek.

A Ve. 202.5 (1)-(2) bekezdése értelmében a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések és

határidő figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 49.5 (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a személyes adatok

kivételével — nyilvánosságra hozza.

A határozat a Ve. 200.5-án és 307/N.5 (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 1.0.5 (1.) és (3) bekezdésein, a 221.5 (1.)

bekezdésén, 223.5 (1) bekezdésén, 224.5 (1.)-(4) bekezdésein, 225.5-án, 241.5 (1)-(3) bekezdésein,

valamint a 307/P.5 (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.5(2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Mezőberény, 2014. október 12.

Pallagi ándorn

elnök \
Mezőberény Város Helyi Válastási Bizottsága



Értesül:
Irattár
Jelöltek:

- Barna Márton Független
- Stibán Izabella Zsuzsanna Független
- Berta Géza JOBBIK
- Mezei Tibor Független
- Csirmaz Sándor FIDESZ-KDNP

Maléthné Lestyán Ágnes Katalin MB-VÁROS VÉDŐK
Jelölő szervezetek:

- JOBBIK
- FIDESZ-KDNP
- MB-VÁROS VÉDŐK

Közzétéve:
- A Városháza hirdetőtábláján
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu)
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JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

(MEGYE S TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)
J. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

számú példány
Készült napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTÍSÁG



(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/Fő VÁROSI KERÜLE1)

számú választókerület

A névjegyzékben kvő választópolgárok
száma:

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

A választás eredménye:

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.

A választás eredményes volt, a megválasztott:
képviselő neve:

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA

Jelölt

A

B

l1Lp

O C

D

F

Érvényes szavazólapok száma: G

D=F+G, G=a felöltenkénti szavazatok száma összesen

azonosítója:



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 103/2014.(X.12.) határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) — a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 20O.-ában és a 307/N. (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
Mezőberény 02. számú választókerületében a települési önkormányzati képviselő-választás
eredményét

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a
városi honlapon (www.mezobereny.hu).

A HVB választás eredményét megállapító döntése ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet, a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (5600,
Békéscsaba, Árpád sor 18.), de a Mezőberényi HVB-nél előterjesztett (5650, Mezőberény Kossuth
Lajos tér 1.) fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést lehet személyesen, vagy levélben előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésben Új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.

Fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének
törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ha a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára
történő hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján
lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet
elbíráló bíróság köteles a szavazatokat Újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a
fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat
napra nő, és a választási bizottság, vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését
igénybe veheti.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 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 magyar állampolgárságát igazoló
okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus Ievélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás
tárgyánál fogva illetékmentes.



INDOK O LÁS

A Ve. 200.5-a értelmében a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 307/N.5

(1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a

polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek váiasztásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választás irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a Választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló

4/2014.(Vll.24.) IM rendelet 9.5 c) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a HVB döntésének

előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a

polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri

jegyzőkönyvei és a Számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB

nek.

A Ve. 202.5 (1)(2) bekezdése értelmében a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések és

határidő figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 49.5 (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a személyes adatok

kivételével — nyilvánosságra hozza.

A határozat a Ve. 200.5-án és 307/N.5 (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.5 (1) és (3) bekezdésein, a 221..5 (1.)

bekezdésén, 223.5 (1) bekezdésén, 224.5 (1)-(4) bekezdésein, 225.5-án, 241.5 (1)-(3) bekezdésein,

valamint a 307/P.5 (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.5(2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Mezőberény, 2014. október 12.

Á
.

Pallagi Sáidorn

e lrVök ‘ /
Mezőberény Város Helyi Választási Bizottsága



Értesül:
rattár

Jelöltek:
- Szokola János MB-VÁROS VÉDŐK
- Pázmándi Hajnalka JOBBIK
- Tóth Zoltánné FIDESZ-KDNP
- Körösi Mihály Független

Jelölő szervezetek:
- JOBBIK

- FIDESZ-KDNp
- MB-VÁROS VÉDŐK

Közzétéve:
- A Városháza hirdetőtábláján
- Városháza honlapján (wwwmezoberenyhu)
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/Fő VÁROSI KERÜLET)

számú választókerület

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA

A választás eredménye:

111

ko1

O

5-

azonosítója: O I

A

8

C

D

F

G

Jelölt neve nemzetiség, azon. szavazat

A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma:

D=F+G, G=a je/öltenkénti szavazatok száma összesen

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.

A
választás eredményes volt, a megválasztott

képviselő neve:

‘jA -‘ L)G -‚
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24.

25.
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27.
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30.
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35.

______
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A HVB tagjainak szignója:



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 104/2014.(X.12.) határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) — a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
Mezőberény 03. számú választókerületében a települési önkormányzati képviselő-választás
eredményét

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a
városi honlapon (www.mezobereny.hu).

A HVB választás eredményét megállapító döntése ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet, a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (5600,
Békéscsaba, Árpád sor 18.), de a Mezőberényi HVB-nél előterjesztett (5650, Mezőberény Kossuth
Lajos tér 1.) fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést tehet személyesen, vagy levélben előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésben Új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.

Fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének
törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ha a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára
történő hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján
lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet
elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a
fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat
napra nő, és a választási bizottság, vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését
igénybe veheti.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 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 magyar állampolgárságát igazoló
okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás
tárgyánál fogva illetékmentes.



I N DOKOLÁS

A Ve. 200.5-a értelmében a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 307/N.5

(1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a

polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló

4,/2014.(VlI.24.) lM rendelet 9.5 c) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a HVB döntésének

előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a

polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri

jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB

nek.

A Ve. 202.5 (1)-(2) bekezdése értelmében a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések és

határidő figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 49.5 (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a személyes adatok

kivételével — nyilvánosságra hozza.

A határozat a Ve. 200.5-án és 307/N.5 (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.5 (1) és (3) bekezdésein, a 221.5 (1)

bekezdésén, 223.5 (1) bekezdésén, 224.5 (1)-(4) bekezdésein, 225.5-án, 241.5 (1)-(3) bekezdésein,

valamint a 307/P.5 (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.5(2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Mezőberény, 2014. október 12.

elnök

Mezőberény Város Helyi Vál



Értesül:
Irattár
Jelöltek:

- Papp Zoltán MB-VÁROS VÉDŐK
- Mülek Mónika JOBBIK
- Harmati László FIDESZ-KDNP
- Czerovszki Zsolt Független
- Szekeres Józsefné Független

Jelölő szervezetek:
-JOBBIK
- FIDESZ-KDNP

- MB-VÁROS VÉDŐK
Közzétéve:
- A Városháza hirdetőtábláján
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu)
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35

JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐ VÁROSI KERÜLET)
SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

-zámú példányKészült ... napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOrÍSÁG

p. h.



(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLE?)

számú választókerület

A névjegyzékben lévő választópgárok Á 4 A

Szavazóként megjelent választópolgárok o B
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli c
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyugzett szavazólapok D
száma: --

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: F

Érvényes szavazólapok száma: SO7j G

D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

A választás eredménye:

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb

szavazatot szerző jelöltek azonos Számú szavazatot

kaptak.

A
választás eredményes volt, a megválasztott

képviselő neve:

azonosítója: I

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 105/2014.(X.12.) határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) — a választási eljárásról szóló 2013.

évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (1) bekezdésében biztosított

hatáskörében eljárva — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

Mezőberény 04. számú választókerületében a települési önkormányzati képviselő-választás

eredményét

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a

városi honlapon (www.mezobereny.hu).

A HVB választás eredményét megáltapító döntése ellen a központi névjegyzékben szereplő

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi

személyiség nélküli szervezet, a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (5600,

Békéscsaba, Árpád sor 18.), de a Mezőberényi HVB-nél előterjesztett (5650, Mezőberény Kossuth

Lajos tér 1.) fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést lehet személyesen, vagy levélben előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésben új tények és

bizonyítékok is felhozhatók.

Fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének

törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény

megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ha a

szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára

történő hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján

lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet

elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a

fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat

napra nő, és a választási bizottság, vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését

igénybe veheti.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 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 magyar állampolgárságát igazoló

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy

elektronikus Ievélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus

Ievélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás

tárgyánál fogva illetékmentes.



I N DO KO LÁS

A Ve. 2005-a értelmében a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 307/N.5

(1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a

polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló

4/201.4.(Vll.24.) lM rendelet 9.5 c) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a HVB döntésének

előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a

polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri

jegyzőkönyvei és a Számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB

nek.

A Ve. 202.5 (1)j2) bekezdése értelmében a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések és

határidő figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 49.5 (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a személyes adatok

kivételével — nyilvánosságra hozza.

A határozat a Ve. 200.5-án és 307/N.5 (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határídejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.5 (1) és (3) bekezdésein, a 221.5 (1)

bekezdésén, 223.5 (1) bekezdésén, 224.5 (1)-(4) bekezdésein, 225.5-án, 241.5 (1)-(3) bekezdésein,

valamint a 307/P.5 (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.5(2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Mezőberény, 2014. október 12.
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Pallagi ándorié ‘.

elnök

Mezőberény Város Helyi VáIsztási Bizottsága
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Jelöltek:

- Tóth János FIDESZ-KDNp

Mezeiné Szegedi Erzsébet Független

Nagy Sándor JOBBIK

- Szilágyi Tibor M8VÁRQ5t/ÉDŐK

Jelölő szervezetek:

JOBBIK

- FJDESZKDNp

MB- VÁROS VÉDŐK

Közzétéve:

- A Városháza hirdetőtábláján

- Városháza honlapján (www. m ezobereny.h u)
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JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)
.i. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

számú példány
Készült napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTÍSÁG



A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:
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szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

(MEGYE És TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)

számú választókerület
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 106/2014.(X.12.) határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) — a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (1.) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva

— a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
Mezőberény 05. számú választókerületében a települési önkormányzati képviselő-választás
eredményét

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a
városi honlapon (www.mezobereny.hu).

A HVB választás eredményét megállapító döntése ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet, a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (5600,
Békéscsaba, Árpád sor 18.), de a Mezőberényi HVB-nél előterjesztett (5650, Mezőberény Kossuth
Lajos tér 1.) fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést lehet személyesen, vagy levélben előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésben Új tények és
bizonyítékok is felhozhatók.

lellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének
törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ha a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára
történő hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján
lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet
elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a
fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat
napra nő, és a választási bizottság, vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését
igénybe veheti.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 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 magyar állampolgárságát igazoló
okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás
tárgyánál fogva ilietékmentes.



I N DOKOLÁS

A Ve. 2O0.-a értelmében a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 3O7/N.

(1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a

polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló

4/2014.(V1L24.) IM rendelet 9. c) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a HVB döntésének

előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a

polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri

jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB

nek.

A Ve. 202. (1)-(2) bekezdése értelmében a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai aláírnak.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések és

határidő figyelembe vételével a rendelkező részben fogJaltak szerint határozott.

A Ve. 49. (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a személyes adatok

kivételével — nyilvánosságra hozza.

A határozat a Ve. 200 g-án és 307/N. (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. (1) és (3) bekezdésein, a 221. (1)

bekezdésén, 223.* (1) bekezdésén, 224. (1)-(4) bekezdésein, 225.-án, 241. (1)-(3) bekezdésein,

valamint a 307/P. (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.(2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Mezőberény 2014. október 12.

Pallagi ándori4

elnök

Mezőberény Város Helyi Válaztási Bizo,ttsWga



Értesül:
Irattár
Jelöltek:

- Debreczeni Gábor Független
- Wagner József Balázs MB-VÁROS VÉDŐK
- Kovács Edina Független
- Hegedűs János JOBBIK
- Kiss János FIDESZ-KDNP

Jelölő szervezetek:
-JOBBIK
- FIDESZ-KDNP

- MB-VÁROS VÉDŐK
Közzétéve:
- A Városháza hirdetőtábláján
- Városháza honlapján (www. mezobereny. hu)





JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)
.SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

Készült 2í napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:
számú példány

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG



A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:

Szavazóként. megjelent választópolgárok
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lehélyegzett szavazólapok
száma:

(MEGYE És TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)
számú választókerület

A

B

O C

D

43F

Érvényes szavazólapok száma: Ii G G

D=F+G, G=’a jelöltenkénti szavazatok száma Összesen

A választás eredménye:

U A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb
szavazatot Szerző jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.

A
választás eredményes volt, a megválasztott

képviselő neve:

k LAC aj

1.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA

Jelölt neve azon. szavazat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

8.

9.

azonostója:

A HVB tagjainak szignója: j-

L

..r I /
te



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 107/2014. (X.12.) határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) — a választási eljárásról szóló 2013.

évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (1) bekezdésében biztosított

hatáskörében eljárva — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

Mezőberény 06. számú választókerületében a települési önkormányzati képviselő-választás

eredményét

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a

városi honlapon (www.mezobereny.hu).

A HVB választás eredményét megállapító döntése ellen a központi névjegyzékben szereplő

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi

személyiség nélküli szervezet, a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (5600,

Békéscsaba, Árpád sor 18.), de a Mezőberényi HVB-nél előterjesztett (5650, Mezőberény Kossuth

Lajos tér 1.) fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést lehet személyesen, vagy levélben előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától Számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A feflebbezésben Új tények és

bizonyítékok is felhozhatók.

Fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének

törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény

megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ha a

szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára

történő hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása Útján

lehetséges, a fellebbezést elbiráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet

elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a

fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat

napra nő, és a választási bizottság, vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését

igénybe veheti.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 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 magyar állampolgárságát igazoló

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus

levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás

tárgyánál fogva illetékmentes.



I N DOKOLÁS

A Ve. 200.5-a értelmében a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 307/N.5

(1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazáköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a

polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló

4/2014.(Vll.24.) IM rendelet 9.5 c) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a HVB döntésének

előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a

polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri

jegyzőkönyvei és a Számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB

nek.

A Ve. 202.5 (1)-(2) bekezdése értelmében a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottságjelen levő tagjai aláírnak.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések és

határidő figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 49.5 (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a személyes adatok

kivételével — nyilvánosságra hozza.

A határozat a Ve. 200.5-án és 307/N.5 (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10.5 (1) és (3) bekezdésein, a 221.5 (1)

bekezdésén, 223.5 (1) bekezdésén, 224.5 (1)-(4) bekezdésein, 225.5-án, 241.5 (1)-(3) bekezdésein,

valamint a 307/P.5 (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.5(2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Mezőberény, 2014. október 12.

Mezőberény Város Helyi Választási Bizottsága

Pallagi S



Értesül:
Irattár
Jelöltek:

- Kóta László Ferenc Független
- Bracsok Gábor JOBBIK
- Ladó Balázs FIDESZ-KDNP
- Dr. Burján Katalin MB-VÁROS VÉDŐK

Jelölő szervezetek:
- JOBBIK
- FIDESZ-KDNP
- MB-VÁROS VÉDŐK

Közzétéve:
- A Városháza hirdetó’tábláján
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu)
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JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

(MEGYE És TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLE1)
.G. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

Készült napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

I
‘ szamu peldany

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

p.h.

I



A névjegyzékben kvő választópolgárok
száma:

Szavazóként mcgjclent választópolgárok
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyornat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lehélyegzett szavazólapok Á Dszáma:

Érvényes szavazólapok száma: G

D=F+G, G=a je/öltenkénti szavazatok száma összesen

(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)

számú választókerület

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA

Jelölt neve nornzetiseq, azon. szavazat

A

Mi-t

O

A

B

C

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

A választás eredménye:

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.

JA választás eredményes volt, a megválasztott
képviselő neve:
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azonosítója: A

A HVB tagjainak szignója
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 108/2014.(X.12.) határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) — a választási eljárásról szóló 2013.

évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N (1) bekezdésében biztosított

hatáskörében eljárva — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

Mezőberény 07. számú választókerületében a települési önkormányzati képviselő-választás

eredményét

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a

városi honlapon (www.mezobereny.hu).

A HVB választás eredményét megállapító döntése ellen a központi névjegyzékben szereplő

választápolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi

személyiség nélküli szervezet, a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (5600,

Békéscsaba, Árpád sor 18.), de a Mezőberényi HVB-nél előterjesztett (5650, Mezőberény Kossuth

Lajos tér 1.) fellebbezést nyújthat be. O

A fellebbezést lehet személyesen, vagy levélben előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésben új tények és

bizonyítékok is felhozhatók.

Fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének

törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény

megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ha a

szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára

történő hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján

lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet

elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a

fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat

napra nő, és a választási bizottság, vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését

igénybe veheti.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 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 magyar állampolgárságát igazoló

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus

levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor Jár le. Az eljárás

tárgyánál fogva illetékmentes.



I N DO KO LÁS

A Ve. 200.-a értelmében a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 307/N.

(1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a

polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló

4/2014(Vll.24.) IM rendelet 9. c) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a HVB döntésének

előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a

polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri

jegyzőkönyvei és a Számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB

nek.

A Ve. 202. (1)-(2) bekezdése értelmében a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottságjelen levő tagjai aláírnak.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések és

határidő figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 49. (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a személyes adatok

kivételével — nyilvánosságra hozza.

A határozat a Ve. 20O.-án és 307/N. (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. (1) és (3) bekezdésein, a 221. (1)

bekezdésén, 223. (1) bekezdésén, 224. (1)-(4) bekezdésein, 225.-án, 241. (1)-(3) bekezdésein,

valamint a 307/P. (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1.990. évi XCIII. törvény 33.(2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Mezőberény, 2014. október 12.

( Í7\ i bu1 ‘

Pallagi Sndorn
elnök

Mezőberény Város Helyi Válaztási Bizottsága



rtesü 1:
Irattár
Jelöltek:

- Pardi Tamás FIDESZ-KDNP
- Öreg István MB-VÁROS VÉDŐK
- Hajós-Bodó Ferenc JOBBIK
- Borgula Györgyné Független

Jelölő szervezetek:
- JOBBIK
- FIDESZ-KDNP
- MB-VÁROS VÉDŐK

Közzétéve:
- A Városháza hirdetőtábláján
- Városháza honlapján (www. mezobereny. hu)





JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL

(MEG YEJS TELEPÜLÉS/FőVÁROSI KERÜLET)

.;t. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
?Llszámú példány

Készült . napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTÍSÁG

7p.h.



(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET)

számú választókerület

A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok
száma:

A választás eredménye:

Ü A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA

Jelölt neve nemzetiség, azon. szavazat
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D

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: F

Érvényes szavazólapok száma: G

D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma Összesen
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 109/2014.(X.12.) határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) — a választási eljárásról szóló 2013.

évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (1) bekezdésében biztosított

hatáskörében eljárva — a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

Mezőberény 08. számú választókerületében a települési önkormányzati képviselő-választás

eredményét

a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a

városi honlapon (www.mezobereny.hu).

A HVB választás eredményét megállapító döntése ellen a központi névjegyzékben szereplő

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi

személyiség nélküli szervezet, a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (5600,

Békéscsaba, Árpád sor 18.), de a Mezőberényi HVB-nél előterjesztett (5650, Mezőberény Kossuth

Lajos tér 1.) fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezést lehet személyesen, vagy levélben előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésben új tények és

bizonyítékok is felhozhatók.

Fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének

törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény

megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. Ha a

szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára

történő hivatkozással benyújtott fellebbezés elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján

lehetséges, a fellebbezést elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet

elbíráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni. A szavazatok újraszámlálása esetén a

fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat

napra nő, és a választási bizottság, vagy a bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését

igénybe veheti.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 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 magyar állampolgárságát igazoló

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus

levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás

tárgyánál fogva illetékmentes.
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A Ve. 200.*-a értelmében a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. A Ve. 307/N.

(1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a

polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás

szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló

4/2014.(Vll.24) IM rendelet 9. c) pontja alapján a Helyi Választási Iroda a HVB döntésének

előkészítéseként tételesen ellenőrzi az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a

polgármester-választás, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazóköri

jegyzőkönyvei és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB

nek.

A Ve. 202. (1)-(2) bekezdése értelmében a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A

jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottságjelen levő tagjai aláírnak.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések és

határidő figyelembe vételével a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 49. (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a személyes adatok

kivételével — nyilvánosságra hozza.

A határozat a Ve. 200.-án és 307/N. (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. (1) és (3) bekezdésein, a 221. (1)

bekezdésén, 223. (1) bekezdésén, 224. (1)-(4) bekezdésein, 225k-án, 241. (1)-(3) bekezdésein,

valamint a 307/P.5 (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.(2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Mezőberény, 2014. október 12.

)L’ j
Pallagi (ándor’

elnok
Mezőberény Város Helyi Válaztási Bizottsága
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(MEGYE ÉS TELEPÜLÉS/FŐVÁROSI KERÜLET) TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSA

számú választókerület

A névjegyzékben lévő választópolgárok
száma:

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma:

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

Urnában lévő, lehélyegzett szavazólapok
száma:

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:

Érvényes szavazólapok száma:

D=F+G, G=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen
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A választás eredménye:

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb
szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot
kaptak.

El A választás eredményes volt, a megválasztott
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