
Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata

A Mezőberónyi Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Szekeres Józsefné
(személyi azonosító: ) Mezőherény, Bajcsy Zsilinszky utca 56. sz. alatti lakost
független egyéni képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet — jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: infomezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Szekeres Józsefné 2014. augusztus 28-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét tiiggetlen jelöltként Mezőberény, 03.
választókerület, 03. szavazókörben. 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 4/20 14. (VIl.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)
19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)
formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóiv került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott alTól, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 12 darabot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1)
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére
az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,
és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesteijelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harminenegyedik napon, 2014. szeptember 8. 16.00-ig kell bejelenteni és a HVB veszi
nyilvántartásba.
A Ve. 125. *-a kimondja, hogy a 1-IVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során
meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló
választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell
állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1 %-ajelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. -a előírja. hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 132. —a kimondja, hogy az illetékes I IVB minden, a törvényes feltételcknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezósekre tgyelemmel a IIVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. :307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. -a
alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és
(3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőberény, 2014. augusztus 29.

Pallai Sndomé
HVB elnök

Értesül:
Szekeres Józsefoé jelölt (rövid úton ős postai úton)
Közzétéve,
A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 5/2014. (VI1I.29.) sz. határozata

A Mezőherényi 1-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Vargáné Liska Ágnes

(személyi azonosító: 5650.Mezőberény, Szántó Kovács János utca 3. sz.

alatti lakost független egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő

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

szervezet — jogszahlysértésre hivatkozással illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen. levélben (5650.

Mezőberény, Kossuth tár 1.) faxon (faxszám: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

cím: mtomezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Vargáné Liska Ágnes 2014.augusztus 28.-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán

egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét tűggetlen jelöltként Mezőberény. 08

választókerület 08. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól ás a választási eljárásban

használandó nyomtatványokról szóló 4/20 14. (VlI.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)

19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)

forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.

A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1)

bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére

az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (I)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,

és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző

harmincnegyedik napon, 2014. szeptember 8. 16.00-ig kell bejelenteni és a HVB veszi

nyilvántartásba.
A Ve. 125. -a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során

meg kell vizsgálni a 122. -ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell

állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

9. (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. -a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három

napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha

bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 132. (I-a kimondja, hogy sz Illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelclő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendeíkezésekre tigyelemmel a lPaarendetktző részben foglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Vc. 307/O (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. (I-a
alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. * (1) bekezdése, valamint a 223. * (1) és
(3) bekezdése alapján biztosította. )Mezőberény, 2014. augusztus 29.
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Paliagi $ndorné

1VBelnők

Értesül:
Vargáné Liska Ágnes jelölt (rövid úton és postai úton)
Közzétéve.
A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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lezőberény helyi V áhsztási l%zottság 7/20 14 (VlIL29) sz. határozata

A Ivtezőberényi I iyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Burai va (személyi

azonosító ‚ 5650., 4czőherény Gárdonyi Géza utca 5. sz. aJati lakost

‚‚i UN(O l)ROM” ágos Cigány Érdekvédelmi ás Polgári Szövetség tániogatásával

zetisági képvis őelöhként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő

szervezet. továbbá az ügyben érintett természetes ás jogi személy. jogi szemól yisóg nélküli

szervezet: ogszabáiysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési j gkörében hozott

határozata eHen f’eHcbbczórt nyújthat be, A fellebbezést személyesen, levélben (5650.

Mezőberény., Kossuth tár 1.) fáxon (faxszám: 66/51 S--20t) vagy elektronikus levélben ( e-mail

cím: infbirnezobcreny.hu) kell előteijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 1600 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Bwai. Éva. 2() ‘1. augusztus 29—én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők ás

polgai rtei .‚ valamint nemzetiségi ö kori íiányzat kép Ji5(ők választárá ncmzcl isógi

képvs;íőj;iűLka örtóné nyilváTartácba vételét a ‚LUN GO DROM” Országos Cigány

Frdekvádchir ás Polgári Szövetség támogatásával,, roma nemzetiségi koLmái yzati

jelöltjeként Mczőbei’ény, 800.szavazókörhen. A helyi örikowiáivjzah kéj •‘isriőh ás

polgármesterek válasriárai, valamint a fieruzetisfígi önkoi máriyzati képviselők választárán a

választár irodák hatáskörébe tartozó fáladatok végrehajtásának részletes rzabólairól ér a

válarzt eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (V1L24.) ÍM rendelet (
P cnde;iet ) 1 9. Ls előírt I ‘J. me.Hé.kiethen ;. elő E3 jelű (nemzetiségi

ö ikoznán’zati váiasziás rgyérh jelölt hejFentése) fbrrnanyointatvánnyai eg ‘-g 2

dai-ab ajáiilóív került átadásra.

A Mezőherén i Helyi Választási lroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánióívekert

az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 7 darabot.

A. választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1)

bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére

az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,

és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet, a nemzetiségi önkormányzati

képviselőjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember 8.

1 6.00-ig kell bejelenteni ás a HVB veszi nyilvántartásba.

A Ve. 125. -a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. A.z ajánlások ellenőrzése során

meg kell vizsgálni a 122. -ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell

állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A. értelmében a polgármester-választáson ás a települési önkormányzat képviselő-

testülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló

törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje — vagy több, azonos nemzetiséget képviselő

nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati

képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot

tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

kultúráját ás hagyományát ismeri.



A Ve. 12.7. -íi előírja. hogy az. ajánlások cl iiVzésél a jelölt bejcrnlésétől szániítotl. hwomnapon beliil el kell végezni. Az ajánlások tételes e nőrzését nem keU tovább kdytatni., liiibizonyossá válik hogy az évónycs ajánláso szái w. eléri a jelöltséghez szikségcs számoL Azajánlások cl lcnőrzésének crcdlLLényéől a ‘álasztási Iroda tá)ékoztatja a jelöli: nyilvántartásbavétciére illetékes vM asztáxi bi.’.ottságol

A Ve. 1 32.. a k imdja. hogy ;iv. illetékes I J\J B mmdcn., a törvényes feltétcieknek megfelelőjelölő szervezetek jelöltet, illetve listát -— legkésőbb a bejelentést követő negyedik naponnyi I váni art ásba \/C51 -

A fénti jogszzihályi rendclkezésckre hgyclcnimcl a 1 lVl s rc dcIkr;ző ‘é52)ef L foglaltakszerint döntött i jelölt i’yi l ‚á i: Vétciérőt.

A 11V [3 hatáskörét. a 3 I . (2) hckez IHe biztosítja.
A. HVR hal ározalát a Ve 44.49 -a alapján hozl.a, A. k:ikl b zé iclatőség1: a Víz 221 . (1)bekezdése., vaka u nt a 223 - (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
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B.ra Éva jelölt (rövid úton -v poti úton)
‚LUNGO PROM” Országos Cány hrdekvádet és :-‘Oz z.é- ség., mint jeíöőszcrve2Jt( rövid úton 0; postai úton)
Közzétévrz
A városháza hirdetőtábiáj0 ( személyes adatok nélkül)
Városháza bonlapján (www.mezobercny.hu, személyes adatok nélkül
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