
Mezőberény Helyi Választási Bizottság 70/20 14. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőherényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Király Károly (személyi

azonosító: 5650, Mezőberény, Kereki u. 27. sz. alatti lakost l\’Iagyarországi

Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával nemzetiségi

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 — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőherény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

cím: in1b(imezobereny.bu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Király Károly 2014. szeptember 8-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti - Etnikai

Kisebbségek Erdekvédelrni Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi képviselő-

jelöltként Mezöberény, 800 sz. 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 4/2014. (Vl1.24.) IM rendelet (
továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

önkormányzati választás egyéni képviselő jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 2 darab ajánlóiv került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb

a szavazást megelőző harmnincnegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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,
kLiltúrá ját és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. *-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nei » lytatni. ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szü séges számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. —a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes [ltételeknek meglUelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A Fenti jogszabályi rendelkezéselue figyelemmel a HVB a rendelkező részben Foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3l8 (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. -a
alapján hozta. A t’ellebbezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és
(3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.
S

Pa1lagi\Sándrné
HV elndk

Értesül:
- Király Károly, Mezőberény, Kereki u. 27. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Magyarországi Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet
( rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www .mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 69/20 14. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőbcrényi 1 lelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Karácson Ádám (személyi
azonosító 5650, Mezőbcrény Kereki u. 27. sz. alatti lakost Magyarországi
Nemzeti - Fiikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének támogatásával nemzetiségi
képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgúr, jelölt, jelölő
szervezet, tovabbú az ügyben érintett teiiiészetes S Jogi személy, jogi személyiség nélkuli
szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszárn: 66/5 1 5-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: int’o(2imezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Karácson Ádám 2014. szeptember 8-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgánnesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti - Etnikai
Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi képviselő-
jelöltként Mezőherény, 800 sz. 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 riyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (
továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi
önkonnányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal
egyidejűleg 2 darab ajánlóiv került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajúnlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harminenegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. -a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három
napon bLluI d kLIl v.gini Ai ajanlaok tLteks llLflO1/LSet ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szüksées számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes fcltél.eleknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre Ígyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (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. szeptember 8. /

j ‚‘ Pa11a Sándoné
HVBelnök

Ertesül:
- Karácson Adám ‚ Mezőberény, Kereki u. 27. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Magyarországi Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet

( rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény helyi Választási Bizottság 71/2014. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Szászné Karácson Olga

(személyi azonosító_ ) 5650, Mczőberény, Martinovies u. 36. sz. alatti lakost

Magyarországi emzeti - Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének

támogatásával nemzetiségi 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 — jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.

Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: inUo(áimezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Szászné Karácson Olga 2014. szeptember 8-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán

nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti -

Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi

képviselő- jelöltként Mezőherény, 800 sz. 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 4/2014. (VII .24.) IM rendelet (
továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

önkormányzati választás egyéni képviselője lö It bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb

a szavazást megelőző harminenegyedik napon, 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
á1lapítaii, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelőltséghez szükséges számot.

A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és 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, Fia 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 ai-ról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,
kultúráját és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. ‘-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes cllcn )I tovább f’olytatni, ha
hizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vétciére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. -a kimondja. hogy az illetékes HVB minden, a törvényes Feltételeknek meg[Uelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (2) bekezdése hiztositja. 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.

/\ Bi
Mezőberény, 2014. szeptember 8. /‘‘

Pallági ándoné
\ ‘. HVBelnIk

—

Értesül:
- Szászné Karácson Olga, Mezőherény, Martinovies u. 36. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Magyarországi Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet
(rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www . mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 58/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban IVB) Mezei Tibor (személyi

azonosító ‚ 5650, Mezőherény, Rózsa u. 24.sz. alatti lakost MCF A

Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes ús 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: inű4imezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig rnegérkezzen.

INDOKOLÁS

Mezei Tibor (1963) 2014. szeptember 5-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok

Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz.

szavazókörhen. 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. (V1I.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni

képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került

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

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 (I )-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,

és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb

a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, 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 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. -a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hejelentésétől számított három
napon belül cl kel] végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nejLblytatni, 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. —a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes r Iléleleknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát — legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben lbglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (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. szeptember 8.

* PallagSándcrné
HVB elnk

Értesül:
- Mezei Tibor, Mezőberény, Rózsa u. 24. jelölt (rövid úton és postai úton)
- MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma.jelölőszcrvezet ( rövid úton és postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdei.őtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



\1)

Mezőberény Helyi Választási Bizottság 57/20 14. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőberényi I Iejyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Mezei Tibor (személyi
azonosító — 5650, Mezőherény, Rózsa u. 22/l .sz. alatti lakost MCF A
Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi
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.
Mezőherény, Kossuth tér I.) tiixon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: iní’o(imezobereny.hu) kel! előtetjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Mezei Tibor (1984) 2014. szeptember 5-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok
Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz.
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. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgárrncstcrjelö!tet legkésőbb
a szavazást megelőző harminenegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-
testülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló
törvény szei-inti 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 27. —a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésátől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését net)lytatni, ha
bizonyossú 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. —a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes li.lté[eleknek megHelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon --

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 318. (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.

L ‘.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.

j lá.
Pallag\Sándoné
HtBeln)’k

Értesül:
- ifjJ’vtezei Tibor, Mezőberény, Rózsa u. 22/1. jelölt (rövid úton és postai úton)
- MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölőszervezet ( rövid úton és postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetölábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény helyi Választási Bizottság 56/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Csőke István (személyi
azonosító: 5650, Mezőherény, (ialilei u. 13. sz. alatti lakost MCF A

Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi

képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő vákisztópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: info(,niezoberenyhu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 1 6.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Csőke István 2014. szeptember 5-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok
Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz.
szavazókörhen. 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. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez 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 egyéni választókerÜleti jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9!A. értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. -a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hejelentésétől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajántások tételes ellenőrzését ha
bizonyossú 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. *-a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes Fellételeknek mcg[’elelő
jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon -—

nyilvántartásba veszi.

A Fenti jogszabályi rendelkezésekre igyelemmel a HVB a rendelkező részben lhglallak
szerint döntött a jelöli nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 318. (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. szeptember 8.

j Wt
Pa1lagSándoié

11 B elnök

Értesül:
- Csőke István, Mezőberény, Galilei u. 13. jelölt (rövid úton és postai úton)
- MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma, jelölőszervezet (rövid úton és postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



bl--- IlJi11

Mczőberény helyi Választási Bizottság 67/2014. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban IIVB) Dézsán Imre (személyi

azonosító: — — 5650, Mezőberény, ()kcrt 43 .sz. alatti lakost „LUNGO DROM”

Országos Cigány Erdekvédclnii és Polgári Szövetség támogatásával nemzetiségi

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 — jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/515-203) 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

Dézsán Imre 2014. szeptember 8-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a „LtJNG() DROM” Országos Cigány

Erdekvédeirni és Polgári Szövetség támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként

Mezőberény, 800 sz. 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 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)

19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás

egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot.

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

bekezdése szerint ajelöltet 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb

a szavazást megelőző harminenegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és 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, Fia 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. -a előírja. hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három
napon belul Ll kcll vgini Az ajanlasok tLtLlLs lkno1/..sLt Iolytatm 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. —a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes ll1ételeknek inegUelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben hglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 318. (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) ás
(3) bekezdése alapján biztosította.

!‚‚

Mezobeieny, 2014 szepteinbei 8 ‘. )

Pa1la Sándrné
.1.HvB elnk

Értesül:
- Dézsán Imre, Mezőberény, Okert 43. Jelölt (rövid úton és postai úton)
- „LUNGO DROM” Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség.jelölőszervezet (
rövid úton és postai úton)
- Irattár

Közzétéve.

- A városháza hirdetötábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



( l LC

Mezőberény Helyi Választási Bizottság 51/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Drcnyovszki Györgyné

(személyi azonosító 5650, Mczőbcrény, Zrínyi sgt. 76. sz. alatti lakost, a

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák

Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi 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 — jogszabálysértésre hivatkozással. illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

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

cím: infomezobereny.hu) kell előtcijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Drenyovszki (iyörgyné 2014. szeptember 7-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

nemzetiségi képviselőj elöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok

Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója -

Szövetsége támogatásával, szlovák nemzetiségi képvisclőjelöltként Mczöhcrény, 800 sz.

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 4/2014. (V[I.24.) lM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni

képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került

átadásra.
A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 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 * (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,

és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb

a szavazást megelőző harrriincnegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

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

A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 31 8. (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. szeptember 8.
-

/
PallagSándoné

7 H\B elnök

/
Értesül:
- Drenyovszki Györgyné, Mezőberény, Zrínyi sgt. 76 jelölt (rövid úton és postai úton)
- Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniójajelölőszervezet ( rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



1. *

Mezőbcrény helyi Választási Bizottság 50/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherányi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 1 IVB) Ollé ‘Iária (személyi
azonosító 5650, Mezőherény, I lősök u. 6. B. lii. 2/6 sz. alatti lakost, a
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöliként,
nyilvántartásba veszi.

Jelen batarozat ellen a központi névjegyzékben szereplő válusztópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegeléi jogkörében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: info(iimezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig mcgérkczzcn.

INDOKOLÁS

Ollé Mária 2014. szeptember 7-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők ás
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége
támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válusztásán, 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 (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harminenegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. -a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hj ított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tova lolytatni. 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. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre flgyelemmel a HVB a rendelkező részben íoglaltalK
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3 1 8. (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. szeptember 8. (7.
1

Plai Sándrné
1-WB elnk

Értesül:
- Ollé Mária, Mezőberény, Hősök u. 6. B. lh. 2/6. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniójajelölőszervezet (rövid úton és postai úton)
- [rattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza horilapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



- h (
Mezőberény Helyi Választási Bizottság 52/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherényiilelyi Választási Bizottság (továbbiakban 1IVB) Borgula György (személyi
azonosító — 5650, Mezőherény, Jókai u. 64.. sz. alatti lakost, a Magyarországi
Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek
Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként nyilvántartásba
veszi.

Jelefl határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő válaszlópolgár, jclöll, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen — tllcbbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér I.) Faxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: inlb(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb, jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Borgula György 2014. szeptember 7-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöhként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége
támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. 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 4/2014. (Vll.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesteijelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, 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 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

A Ve I 27 —a Joi ja hogy d7 ajanlasok Ll knoi »t a jLlolt hoi41itott hai om

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

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

aánIások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megFelelő

jelölő, szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a I-IVB a rendelkező részben tglaltak

szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3 1 8. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. -a

alapján hozta. A h.llebbezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és

(3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőherény, 2014. szeptember 8.

Pallagi’\Sándoié
H\B elriö
/

Értesül:
Borgula György, Mezőberény, Jókai u. 64. jelölt (rövid úton és postai úton)

- Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák

Szervezetek Uniója jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton)

- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)

- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



h

Mezőberény tielyi Választási Bizottság 53/2014. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Cservenák János (személyi
azonosító: 5650, Mczőberény, Kereki u. 38. sz. alatti lukost, a

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a %‘1agyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi 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 jogszabálysértésre hivatkozással. illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.

Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: infoá)mezobei-eny.hu) kell elő[eijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 1600 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Cservenák János 2014. szeptember 7-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége
támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. 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 4/2014. (VIl.24.) [M rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) f’ormanyorntatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőherényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1)
bekezdése szerint ajelöltet 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harminenegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és 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 választásáii nem volt más nemzetiség jelöltje. nyilatkozatot
tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,
kultúráját és liagyományát ismeri.

A Ve. 127. *—a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt ított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább lblytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vétciére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 31$. (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 al apj án biztosította.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.

( Pallagándoi é
HV13 elnö

Értesül:
- Cservenák János ‚ Mezőberény, Kereki u. 38. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniójajelölőszervezet (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



h

Mezőberény Helyi Választási Bizottság 54/2014. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőberényi I lelyi Választási lizottság (továbbiakban [IVR) Bartó Andrásné (személyi
azonosító. 5650, Mezőberény, Zrínyi sgt. 82-84.. sz. alatti lakost, a
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.

Jelen hatánwa[ ellen a központi névjegyzékben szereplő válasvÍópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy. jogi személyiség nélküli
szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen tllehhezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) lhxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: infomezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzcn.

INDOKOLÁS

Bartó Andrásné 2014. szeptember 7-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége
támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörhen.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek váíasztásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (V[I.24.) [M rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóiv került
átadásra.
A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken
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 (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,
és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesteij elöltet legkésőbb
a szavazást megelőző barminenegyedik napon, szeptember 8. 16.00-ig kell bejelenteni és a
I-IVB 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 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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 vúlasztásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot

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

k ul túráját és hagyományát ismeri.

A VL 127 —a eloiija hogy az IjInldSOk LlkflOI/LLt d jLlOIt harom

napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább lolytatni, ha

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

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda táj ékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére Illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő

jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a I IVB a rendelkező részben [öglaltak

szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3 1 8. (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.

Mezőherény, 2014. szeptember 8.

í
I Pallagi ándorrké

HVB elnök 1

Értesül:
- Bartó Andrásné, Mezőberény, Zrínyi sgt. 82-84. jelölt (rövid úton és postai úton)

- Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák

Szervezetek Uniója jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton)

- lrattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)

- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



h

‘1ezőhcrény Lielyi Választási Bizottság 55/20 14. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban 1 IVB) Károlyi Györgyné
(személyi azonosító — 5650, Mezőherény, Vésztői u. 2. sz. alatti lakost. a
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként
nyilvántartásba veszi.

Jelen ha(árovaI ellen a központi névjegyzékben szei-eplő valasztopolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen. levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (lhxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: inlo(mezohereny.hu) kell előteijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkczzcn.

INDOKOLÁS

Károlyi Györgyné 2014. szeptember 7-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége
támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. 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 4/2014. (V[I.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. * (1)
bekezdése szerint ajelöltet 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harminenegyedik napon, 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 jelöltségbez szükséges számot.

A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. —a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését 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
vételét-c illetékes választási bizottságot.

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

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre Figyelemmel a HVB a rendelkező részben fbglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (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) ás
(3) bekezdése alapján biztosította.

.7Mezobereny, 2014. szeptember 8.
(

Pa1lai’Sándoié
HV elnö

Értesül:
- Károlyi Györgyné, Mezőberény, Vésztői u. 2. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet ás a Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniójajelölőszervezet (rövid úton ás postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Lielyi Választási Bizottság 59/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Schőn András (személyi
azonosító —

- ) 5650, Mezőherény, Oltványkert u. 45. sz. alatti lakost, a Békés
Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége támogatásával, nemzetiségi
képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes ás jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/515-203) 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

Sehőn András 2014. szeptember 5-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők ás
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Békés Megyei Német Onkorrnányzatok
Szövetsége támogatásával, német nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz.
szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők ás 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. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltségbez szükséges 6 darabot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1)
bekezdése szerint ajelöltet 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

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

napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését neni __nlytatni, ha

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

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vétclére illetékes választási bizottságot.

A Vc. 132. *—a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes Fellételeknek megÍlelő

jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listái — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A Fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak

szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 31 8. (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. szeptember 8.

Pallag Sándorné
tl\/B elnök

Értesül:
- Schőn András, Mezőberény, Oltványkert u. 45. jelölt (rövid úton és postai úton)

- Békés Megyei Német Onkormányzatok Szövetsége jelölőszervezet ( rövid úton és postai

úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetötábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www .rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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‘IezőI)crény Helyi Választási Bizottság 60/2014. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási 1izottság (továbbiakban I IVB) Rau Mihály (személyi
azonosító5b50, Mezőherény, Zrínyi sgt. 3. sz. alatti lakost, a Békés Megyei
Német Önkormányzatok Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képvisclőjelöltként
nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mczőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: jiilhimezoherenv.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Rau Mihály 2014. szeptember 5-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőj elöltként történő nyilvántartásba vételét a Békés Megyei Német Onkormányzatok
Szövetsége támogatásával, német nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőherény, 800 sz.
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 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 6 darabot.

A választási eljárásról szóló 20t3. 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 (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,
és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harminenegyedik napon, 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 ajelöltséghez szükséges számot.

A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát Ismeri.

A Ve. 127. —a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hejelentésétől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését ncJ_ilytatni, 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. —a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes Feltékleknek megrelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 318. (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. szeptember 8.

Pallagi ándoiné
FIVB elnök

Értesül:
- Rau Mihály, Mezőberény, Zrínyi sgt. 3. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Békés Megyei Német Onkoiiriányzatok Szövetsége jelölőszervezet ( rövid úton és postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül



2 (

Mezőberény helyi Választási Bizottság 62/2014. (IX.5.) sz. határozata

A Mezőherényi helyi Választási lhzottság (továbbiakban IIVB) Frcy Mihályné (személyi

azonosító_ J 5650, Mezőherény, Puskin u. 6. B. lh. 1/2 sz. alatti lakost, a Békés

Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége támogatásával, nemzetiségi

képviselőjeÍöltként, nyilvántartásba veszi.

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

szervezet, vábbá az ügyben érintett természetes ús jogi személy, Jogi személyiség nélküli

szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (hixszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

cím: info(1imezobereny.hu) kell előteijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Frey Mihályné 2014. szeptember 5-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Békés Megyei Német Onkormányzatok

Szövetsége támogatásával, német nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz.

szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők ás 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. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni

képviselőjelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 6 darabot.

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

bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgárrnesterjelöltet legkésőbb

a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, 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 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. —a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését ha
hizonyossá 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. —a kimondji, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes i’el[ételeknek megíclelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre Rgyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 318. (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. szeptember 8.
/

Palli Sánkiorné
FIVB elnök

‘t4

Értesül:
- Frey Mihályné ‚ Mezőberény, Puskin u. 6. B lh. 1/2. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Békés Megyei Német Onkormányzatok Szövetsége jelölőszervezet ( rövid úton és postai
úton)

- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www.niezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 61/ 2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi helyi Választási Bizottság ( továbbiakban lIVB) Kreisz Tibor Ferenc
(személyi azonosító: 5650, Me7őhcrény, (iyomai u. 29 sz. alatti lakost, a
Békés Megyei Német Onkormányzatok Szövetsége támogatásával, nemzetiségi
képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes ás 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: 66/515-203) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: info(irnezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Kreisz Tibor Ferenc 2014. szeptember 5-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőj elöltként történő nyilvántartásba vételét a Békés Megyei Német Onkormányzatok
Szövetsége támogatásával, német nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz.
szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők ás 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. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni
képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került
átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 6 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, 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 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és 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 és hagyományát ismeri.

A Ve. 127. —a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hejelentésétől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ciki ell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri aje öltséghez szükséges számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vételérc illetékes választási bizottságot.

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

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre flgyelemmel a HVB a rendelkező részben lbglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 3X.* (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.

‚;‘
Mezőherény, 2014. szeptember 8.

(.ii b
Pallagiándórné

HVB elnök,

Értesül:
- Kreisz Tibor Ferenc, Mezőberény, Gyomai u. 29. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Békés Megyei Német Onkormányzatok Szövetsége jelölőszervezet ( rövid úton és postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetötábláján (személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www .mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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vIczőberény Helyi Választási Bizottság 63/2014. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Mezei Tibor (személyi

azonosító: 5650, Mezőberény, Rózsa u. 24. sz. alatti lakost, független egyéni

képvisclőjelöltként, 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 -- jogszabúlysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/515-203) 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

Mezei Tibor 2014. szeptember 5-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként Mezőherény, 01.

választókerület, 01. 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 4/2014. (Vll.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)

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

formanyomtatvánnyal egyidejűleg 6 darab aj ánlóív került átadásra.

A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, 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 ajánlóívek 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb

a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, 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 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

vál asztópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek 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 ajelöltséghez 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 filtételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, iHetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon —
nyilvántartásba veszi.

A tnti ogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a I IVB a rein föglaltak
szerint döntött a jelöli nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 8.

\
lagSándoné

HVB elnö

Értesül:
- Mezei Tibor. Mezőherény, Rózsa u. 24. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdelőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezohereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 64/2014. (IX.8.) sz. határozata

A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Mezeiné Szegedi Erzsébet
(személyi azonosító: — ‚ 5650, Mezöberény, Belencéresi u. 14. sz. alatti lakost,
független egyéni képviselőjelöltként, nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölőszervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet — jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozotthatározata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben (e-mailcím: inthmezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Mezeiné Szegedi Erzsébet 2014. szeptember 7-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként Mezőberény,
04. választókerület, 04. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodákhatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyorntatványokról szóló 4/2014. (VlI.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)
19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)
formanyorntatvánnyal egyidejűleg 4 darab ajánlóiv került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken
az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 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 (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,
és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, 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 %-ajelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. -a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétől számított három
napon belül el kel! 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. -a kimondja, hogy az illetékes IIVB minden, a törvényes t’eltételcknek megfelelő

jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listái — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rcndclkczésekre tgyelcmmel a I i ező részben foglaltak

szerint döntött a jelölt nyilvántartásba véleléről.

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.

Mezőbcrény, 2014. szeptember 8. Í
‘Pallagt S ándöné

HVB elnöi

Értesül:
- Mezeiné Szegedi Erzsébet ‚ Mezőberény, Beleneéresi u. 14. jelölt (rövid úton és postai úton)

- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláj án ( személyes adatok nélkül)

- Városháza honlapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 65/2014. (IX.8.) sz. határozata

A Mczőbcrényi I lelyi Választási lizottság ( továbbiakban I IVB) Vári Pál Mihályné
(személyi azonosító: 5650, Mezőberény, liget u. 14. sz. alatti lakost
független egyéni kópviselőjelöltként, 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 - jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkurében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: infocmczobercny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Vári Pál Mihályné 2014. szeptember 5-.én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként Mezőberény, 08.
választókerület. 08. 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 nyonitatványokról szóló 4/20 14. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)
19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)
formanyomtatvánnyal egyidejűleg 6 darab aj ánlóív került átadásra.
A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, 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 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 egyéni választókerületi jelöltet, a polgárrnesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, 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
váj asztópolgárt, 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 %-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. *-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétől számított három
napon belül cl 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 Vc. 132. *—a kimondja, hogy az illetékes I IVB minden, a törvényes fcltételcknck megiblelő

jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tgyclcrnmeI

szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

részben foglaltak

A HVB hatáskörét a Vc. 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, 201 4. szeptember 8.

Értesül:
- Vári Pál Mihályné, Mezőberény, Liget u. 14. jelölt (rövid úton és postai úton)

- Irattár
Közzétéve.
- A városháza birdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)

- Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül


