
N’Iezőberény Helyi Választási Bizottság 24/2014. (1X.3.) sz. határozata

A Mezőherényi 1-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 11V13) Pándiné Dézsán Éva
(személyi azonosító: 5650, Mezőberény Dózsa György u. 1 0.sz. alatti lakost

„LIJNGO DROM” Országos Cigány Erdekvédelmi 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 jogszabálysértésre 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(2mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Pándiné Dézsán Éva 2014. szeptember 1-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi
képviselőj elöltként történő nyilvántartásba vételét a „LUNGO DROM” Országos Cigány
Erdekvédelmi 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 ajánlóiv 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 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 Vc. 127. fa clőhja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellen4rzését 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
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 ulgyelemmel 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 3. j).

(3 Pallagi ándor$

4 HV elnök

Értesül:
- Pándiné Dézsán Éva, Mezőberény, Dózsa Oy. u. 10. jelölt (rövid úton és postai úton)
- „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség.jelölőszervezet (
rövid úton és postai úton)
-Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (wwwnezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 27/2014. (IX.) sz. határozata

A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Borgula Györgyné

(személyi azonosító: 5650, Mezőberény, Jókai u. 64. 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 — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

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

cím: inhdmezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Borgula Györgyné 2014. szeptember 2-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselő jelöltként történő nyilvántartásba vételét fhggetlen jelöltként Mezőberény, 07
választókerület, 07. 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.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)

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

forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges Ii 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 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 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 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. Fa kimondja, hogy az illetékes IIVB minden, a törvényes fbltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést kővető negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel aIWB a reMdcező részben foglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. ( egyéni képviselő) 307/1 (2)
(kompenzációs lista) 31 8.* (2) (nemzetiségi önkormányzati jelölt).
A HVB határozatát a Ve. 44-49. Fa alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. * (1)
bekezdése, valamint a 223. * (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőberény, 2014. szeptember 3. -‚ .
‘1LLtw1tt’ J

Pa1lagijándoijé
HV e1nöl

.4’.,,

Értesül:
- Borgula Györgyné, Mezőberény, Jókai u. 64. jelőlt (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 26/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Debreczeni Gábor

(személyi azonosító: .«..,,) 5650, Mezőherény József A. u. 21 .sz. alatti lakost

független egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet — j gszabálysér[úsre 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(2),mezohereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Debreczeni Gábor 2014. szeptember 2-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét fhggetlen jelöltként, Mezőberény. 05.

választókerület, 05. 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. (VlI.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)

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

formanyomtatvánnyal egyidejűleg 5 darab ajánlóiv került átadásra.

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 10 darabot.

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

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

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

és az egyéni választókerületi 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 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 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 ÍIVB minden, a törvényes hltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listit legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A tnti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a 4VB a rend{ező részben foglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A J-IVB határozatát a Ve. 44-49. -a
alapján hozta. A fiIlchhezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és
(3) bekezdése ilapj’in biztosítothi.

Mezőherény. 2014. szeptember 3.

Ilagi ándo\
HV elnök

Értesül:
- Debreezeni Gábor, Mezőberény, József A. u. 21. jelölt (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 25/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Stibán Izabella Zsuzsanna

(személyi azonosító:’ 5650, Mezőherény, Békési u. I 7 B. fsz.2.sz. alatti lakost

független egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet — jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

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

cím: info(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

‘INDOKOLÁS

Stibán Izabella Zsuzsanna 2014.09.01-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgái-mesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét iiggetlen jelöltként, Mezőberény, 01

választókerület, 01. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

válasziásán. 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.) I M rendelet (továbbiakban Rendelet)

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

formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóiv 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 ‘ (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 tbglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló

vál asztópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e vál asztój oggal, 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

vál asztópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. *-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt 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 IIVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre flgyelcmmel a IfVB eidekző részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezöberény, 2014. szeptember 3. /
L4

Pallagi\sándorn’
HV43 elnök

Értesül:
- Stibán Izabella Zsuzsanna ‚ Mezőberény, Békési u. 17. B. lsz. 2. jelölt (rövid úton és postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláán ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 35/20 14. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőberényi 1-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 11 VB) Molnár Péter (személyi
azonosító: 5650, Mezőberény, Kossuth tér 2. 2/21 sz. alatti lakost
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni
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 1.) faxon (hixszám: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: info(,mezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Molnár Péter 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgánnesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő
Egyesület jelöltjeként 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 ás a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal
egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1)
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére
az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,
és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgánriesterjelöltet 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 jelöltséghez szükséges számot.
A helyi önkonnányzati 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 I %-a jelöltnek ajánl ott.

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



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

nyilvántartásba veszi.

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

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3. 4i ..-1f%t :J)Lwfl...
Pallagi Sándomé

HVR elnők

Értesül:
- Molnár Péter, Mezőberény, Kossuth tér 2.2/21 jelölt (rövid úton és postai úton)
- Mezőberényi Városszépftö és Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai
úton)
-Irahár
Közzétéve.
- A városháza hirdetötábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 34 /20 14. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőberényi ilelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Öreg István (személyi

azonosító: ...‘_._-,._) 5650, Mezőberény, Győri J. u. 5/C. sz. alatti lakost

Mezőberényi Városszépítő és Városvélő Egyesület jelöltjeként, egyéni

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a l-IVB mérlegelési jogkörében hozott

határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

cím: info(jmezohereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Öreg István 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő

Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 07. választókerület 07. 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 E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 5 darab ajánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken

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

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

választópolgárainak 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 a jelöltséghez szükséges számot. Az

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



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

nyilvántartásba veszi.

A lenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben lbglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3.

Pa agi Sndorne
\ HVB elnök

Értesül:
- Oreg István ‚ Mezőberény, Győri János u. 5/c jelölt (rövid úton és postai úton)
- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 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 33 /2014. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőherényi Ilelyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Dr. Burján Katalin

(személyi azonosító: ) 5650, Mezőberény, Pctőti u. 22/a sz. alatti lakost

Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni

képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, Jogi személyiség flélkLlli

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(2imezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Dr. Burján Katalin 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltkén[ történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő

Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 06. választókerület 06. 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. (VI1.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóiv került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott 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 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 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 I %-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. -a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt 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 Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megú1elő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A Fenti jogszabályi rendelkezésekre ligyelemmel a HVB a rendelkező részben Ibglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3.

I ‘%lagi ándon
elnök

Értesül:
- Dr. Burján Katalin, Mezőberény, Petőfi u. 22/a jelölt (rövid úton ás postai úton)
- Mezőberényi Városszépítö és Városvédő Egyesületjelölöszervezet ( rövid úton ás postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza birdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www .mezobereny,hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 32 /2014. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőherényi Ilelyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Wagner József Balázs

(személyi azonosító:
— ) 5650, Mezőherény, Békési u. 6. TT. I 1. sz. alatti lakost

Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni

képviselőjelöltkéri t nyilvántartásba veszi.

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

Szervezet, továbbá az igyhen 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 (faxszám: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

cím: info@mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Wagner József Balázs 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek. valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és

Városvéclő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 05. választókerület 05. 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 E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott alTól, hogy a leadott ajánlóíveken

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 10 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 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 I %-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. -a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétöl számított három

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

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

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



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

A ú.nti jogszabályi rendelkezésekre Rgyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőherény, 2014. szeptemhcr3.

Pallagi Sndom
HVB elnök

Ertesül:
- Wagner József Balázs ‚ Mezőberény, Békési u. 6. TT. 11. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdelőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www.mezohereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 31/2014. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőherényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Szilágyi Tibor (személyi

azonosító: L 5650, rvtezőberény, Kereki u. 10. sz. alatti lakost IViezőberényi

Városszépítő és Városvédő Egyesiilet jelöltjeként, egyéni képvisclőjelöltként

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

cím: infomezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

\ INDOKOLÁS

Szilágyi Tibor 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők ás

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő

Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 04. választókerület 04. 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 4/20 14. (V1I.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot.

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

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

az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (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 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 helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

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

választópolgárainak legalább I %-ajelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. -a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt 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 a jelöltséghez szükséges számot. Az

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 132. *-a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltéleleknek megfelelő
jelölő szervezetet. jelöltet, illetve listát -. legkésőbb a bejelentést kővető negyedik napon•
nyilvántartásba veszi.

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

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

Mezöberény, 2014. szeptember 3.

Értesül:
- Szilágyi Tibor, Mezőberény, Kereki u. 10. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Bgyesületjelölőszervezet ( rövid úton és postai

-Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza bonlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 30 /2014. (IX. 3.) sz. határozata

cuiill

A Mezőherényi 1 lelyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Papp Zoltán (személyi
azonosító:

_______________)

5650, Mczőberény. liget u. 1/a. 2/30 sz. alatti lakost
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni
képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli
szervezet -- jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszárn: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: info(rnezobereny.hu) kell előtetjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Papp Zoltán 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő
Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 03. választókerület 03. szavazókörben. A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/20 14. (V1I.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal
egyidejűleg 3 darab ajánlóív 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 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 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 I %-a jelöltnek ajánlott.

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



A Ve. 132. *-a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes lltéte1eknek megFelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A Fenti jogszabályi rendelkezésekre Figyelemmel a I-IVB a rendelkező részben Foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3. .

t
Pallagi 1ndo1L

IIVÉ .inok

Ertesül:
- Papp Zoltán ‚ Mezőberény, Liget u. 1/a 2/30jelölt (rövid úton ás postai úton)
- Mezőberényi Városszépítő ás Városvédő Egyesület 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 29 /2014. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőberényi 1 lclyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Szokola János (személyi
azonosító: -) 5650, Mczőhcrény, Jókai u. 84/l. sz. alatti lakost Mezőberényi
Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként, egyéni képvisclőjelöltként
nyilvántartásba veszi.

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

INDOKOLÁS

Szokola János 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő

Egyesület jelöltjeként Mezőherény, 02. választókerület 02. 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. (VI1.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban
előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal
egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken
az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 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 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 I %-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 127. -a előíija, hogy az ajánlások ellenőrzését a Jelölt bejelentésétől számított három
napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a Jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes l1tételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A Fenti jogszabályi rendelkezésekre úgyelemmel a HVB a rendelkező részben löglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3.

Pallagi ándorilé
l1V clnök1

Értesül:
- Szokola János ‚ Mezőberény, Jókai u. 84/1 jelölt (rövid úton és postai úton)
- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelölőszervezet ( rövid úton és postai
úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www. mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 28 /2014. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőberényi helyi Választási lizottság (továbbiakban HVB) Maléthné Lestyán Ágnes

Katalin (személyi azonosító: ) 5650, Mezőberény, Puskin u. 3 l/l. sz. alatti

lakost Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként egyéni

képviseljelöltként 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 he. A fellebbezést személyesen, levélben (5650.

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

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

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Maléthné Lestyán Ágnes Katalin 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati

képviselők választásán egyéni képviselőjetöltként történő nyilvántartásba vételét a

Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület jelöltjeként Mezőberény, 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 4/20 14. (VI1.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)

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

formanyomtatvánnyal egyidejűleg 5 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 XXXV1. 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 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 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 I %-a jelöltnek ajánl ott.

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

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

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

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megú1e1ő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

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

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. -a
alapj’m hozta. A hllchhczés lehetőségét a Ve. 22 t. ‘ (1) bekezdése, vakimint a 223. (1) és
(3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőberény, 2014. szeptember 3. j /
Pali ándorié
tVF elnök

Értesül:
- Maléthné Lestyán Agnes Katalin, Mezőberény. Puskin u. 31/1 jelölt (rövid úton és postai
úton)
- Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 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 23/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban lIVB) halász Ferenc (személyi

azonosító: ) 5650, Mezőberény, Mátyás kir. u. 61/a .sz. alatti lakost FIDESZ-

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni

képviselőjelöltjeként 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: inFo()mezobereny.hu) kell előteijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Halász Ferenc 2014. szeptember 1-én kérte nyilvántartásba vételét a 2014. évi helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek. valamint nemzetiségi önkormányzati

képviselők választásán, a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata

Néppárt jelöltjeként 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

nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóív 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 ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére

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

és az egyéni választókerületi 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 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 I %-a jelöltnek ajánl ott.

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

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

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

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



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

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

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3.

al giándome
HVB elnök

Értesül:
- 1-lalász Ferenc, Mezőberény, Mátyás kir. u. 61/A jelölt (rövid iiton ás postai úton)
- FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet (rövid úton ás 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 22/2014. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőberényi 1-lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Kiss János (személyi

azonosító: 165O, Mezőberény, Gyomai u. 8.sz. alatti lakost FIDESZ —

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltként

nemzetiségi képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat cl leii 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 (faxszárn: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

cím: info@’mezobereny.hu) kell e1őtereszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Kiss János 2014. szeptember 1-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség és a

Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként, Mezőberény, 05. választókerület 05.

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 rendetet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken

az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 10 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 HVJ az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során

meg kell vizsgálni a 122. -ban foglalt követelmények teljesütését, 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. S (1) bekezdés szerint egyéni listás, egyéni képviselőjelölt az, akit az adott választókerület

választópolgárainak legalább I %-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 i’eltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszal)úIyi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben Ibglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3.

Pallagi ándoné
HV elnök

Értesül:
- Kiss János, Mezőberény, Gyomai u. 8. jelölt (rövid úton és postai úton)
- FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet (
rövid úton 5 postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www. mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 21/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Tóth János (személyi

azonosító: 5650, Mezőberény, Békési u. 33. sz. alatti lakost FiDESZ —

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltként

nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

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

cím: in1b()mezobereny.hu) kell előteijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLAS

Tóth János 2014.szeptember l-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők vál asztásán, egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FIDESZ —- Magyar Polgári Szövetség és

a Kereszténydemokrata Néppárt párt jelöltjeként Mezőberény, 04 választókerület

04.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 1’7. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot.

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

bekezdése szerint 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 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 I %-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 a jelöltséghez szükséges számot. Az

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



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

nyilvántartásba veszi.

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

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. -a
alapján hozta. A I1lchbczés lehetőségét a Ve. 221 . ( t) bekezdése, valamint a 223. (1) és
(3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőberény, 2014. szeptember 3.
l

Pallagi ándorn
IVt3 elnök

Értesül:
- Tóth János ‚ Mezőberény, Békési u. 33. elölt (rövid úton és postai úton)
- FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet (
rövid úton és postai úton)
- trattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 20/2014. (IX. 3.) sz. határozata

‘ ri 1

A Mezőberényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Harmati László (személyi

azonosító:

______________

5650, Mezőberény, Vésztői u. 15. sz. alatti lakost FIDESZ-

Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjeJöitként

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 FIVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőberény, Kossuth tér I.) faxoji (faxszám: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

cím: info@mezobereny.hu) kell előtetjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Harinati László 2014. szeptember l-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és

Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként, Mezőberény, 03. választókerület 03.

szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

nyomtatványokról szóló 4/2014. (VH.24.) 1M rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóív 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 (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 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 I %-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

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 kimondja, hogy az illetékes 1-l VB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A tititi jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rdelkező részn foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéröl.

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.

Mezőherény, 2014. szeptember 3.

/..y
Pallagi Sndorié

HVB elnök!

Értesül:
- Harmati László, Mezőberény, Vésztői u. 15. jelölt (rövid úton és postai úton)
- FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet (
rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.

A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www . rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 19/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban l-IVB) Tóth Zoltánné (személyi

azonosító. _
5650, Mezőberény, Madarász András utca 34 .sz. alatti lakost

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt támogatásával

egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszáni: 66/5 1 5-203) vagy elektronikus levélben (e-mail

cím: info(imezobereny.hu) kell előtetjeszteni Úgy. hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 órái megérkezzen.

INDOKOLÁS

Tóth Zoltánné 2014. szeptember 01-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a FIDESZ-

Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltként

Mezőberény, 02. választókerület 02. szavazókörben a nyilvántartásba vételét A helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

nyomtatványokról szóló 4/2014. (V1L24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű( egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatváirnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot.

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

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

az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) hekezdései 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 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 I %-a jelöltnek ajánlott.

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

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

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

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes íeltételeknek 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. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. -a
alapján hozta. A üllehbezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és
(3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőberény, 2014. szeptember 3. ‚

(
Pallagi ndorn’

l-IVR elnök

Értesül:
- Tóth Zoltánné, Mezőberény, Madarász András utca 34. sz. jelölt (rövid úton és postai úton)
- FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt.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 Vilasztási Bizottság 18/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Csirmaz Sándor (személyi

azonosító: ‚.‚.‚.‚.„‚ 5650, Mezőherény, Korona u. 3. sz. alatti lakost FIDESZ —

Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt egyéni képviselőjelöltjeként

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: inFo(mezobereny.hu) kell előteijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Csirrnaz Sándor 2014. szeptember 2-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FiDESZ — Magyar Polgári Szövetség és

Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként Mezőberény, 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. (VI1.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban

előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal

egyidejűleg 3 darab ajánlóív 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 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 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

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 I %-a jelöltnek ajánl ott.

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

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

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

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 132. -a kimondja. hogy az Illetékes IIVB minden, a törvényes flltételeknek megli.lelő
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. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. -a
alapján hozta. A k’llchbezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1)
(3) bekezdése alapján biztosította.

//Mezobereny, 2014. szeptember 3.

PallagiÍándoné
HV elnök

Értesül:
- Csirmaz Sándor, Mezőberény, Korona u. 3. je]ölt (rövid úton és postai úton)
- FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezet (
rövid úton és postai úton)
- Irattár

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



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 17/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban l-IVB) Szombati Anikó (személyi

azonosító: - - 5650, Mezőberény, Várkonyi 1. u. 28. sz. alatti lakost Jobbik

Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

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

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

meghozatalától számított hanriad ik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Szombati Anikó 2014. szeptember 1-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom.

jelöltjeként, 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 nyomtatványokról szóló 4/2014. (VIl.24.)

IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű

(egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.

A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 1 1 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 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 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

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

választópolgárainak legalább 1 %-ajelöltnek ajánlott.

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

napon belül el kelt 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 1IVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát —- legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a [IVB a reItdJkeő vst*n foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 307/G (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 44-49. -a
alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és
(3) bekezdése alapján biztosította. p
Mezőherény, 2014. szeptember3.

‚. PaIlag Sándoi’né
7 H7B elnö

Értesül:
- Szombati Anikó, Mezőberény, Várkonyi I. u. 28. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 16/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőberényi helyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Hajós-Bodó Ferenc

(személyi azonosító: -. 5650, Mezőherény, Mónus I. u. 4. sz. alatti lakost

Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni képviselő jelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet — 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: info(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Hajós-Bodó Ferenc 2014. szeptember 1-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom

jelöltjeként, Mezőberény, 07. választókerület 07. 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. (Vhl.24.)

IM rendelet (továbbiakban Rendelet) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű

(egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot.

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

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

az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (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 ás a

HVB veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. -a kimondja, hogy a HV1 az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során

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

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

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

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

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

választópolgárainak legalább 1 %-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

vétel ére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 1 32. -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 á4HVB a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőherény, 2014. szeptember 3.

Értesül:
- Hajós-Bodó Ferenc, Mezőberény, Mónus I. u. 4. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton)
- irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 15/20 14. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőberényi l-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Bracsok Gábor (személyi

azonosító: 5650, Mezőherény, Ady E. u. 74. sz. alatti lakost Jobbik

Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet jogszahálysértésre hivatk zással, 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: info(jmezobereny.hu) kell előteijeszteni úgy. hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Bracsok Gábor 2014. szeptember 1-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők váj asztásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom

jelöltjeként, Mezőberény, 06. választókerület 06. 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. (V1L24.)

IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelő

(egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóiv 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 * (l)-(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 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 a jelölt bejelentésétől számított három

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

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

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes l-IVB minden, a törvényes feltétcieknek mcgtIelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tgyclemmel a l-IVB a ndeU jtsen foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőherény, 2014. szeptember 3. I

Értesül:
- Bracsok Gábor. Mezőberény, Ady E. u. 74. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom 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 14/2014. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőberényi F)yi_Választási Bizottság (továbbiakban HVB) hegedűs János (személyi

azonosító:O91735650, Mezőherény, Deák F. u. 14 .sz. alatti lakost Jobbik

Magyarországert 1Viozg.iom egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet — jogszaháiysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

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

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

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Hegedős János 2014. szeptember 1-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzali képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képvise]őjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért. Mozgalom

jelöltként, Mezőberény, 05. választókerület 05. 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. (VlI.24.)

IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelő

(egyéni jelölt bejelentése) forrnanyorntatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 10 darabot.

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

bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére

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

és az egyéni választókerületi 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 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 előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt 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 feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon --

nyilvántartásba veszi.

A Fenti ogszahá1yi rendelkezésekre úgyelemmel a HVB a foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3.

(

Pallagi ándomé’
; HVB elnök I

Értesül:
- Hegedűs János, Mezőberény, Deák F. u. 14.jelölt (rövid úton és postai úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtáhiáján ( személyes adatok nélkül)

Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 13/2014. (IX. 3.) sz. határozata

A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Nagy Sándor (személyi

azonosító:’
-_)

5650, Mezőberény, Kereki utca 7 .sz. alatti lakost a Jobbik

Magyarországért Mozgalom egyéni képvisclőjeiöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

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

cím: inf’o(niezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Nagy Sándor 2014. szeptember 1-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom

jelöltjeként, Mezőberény, 04. választókerület 04. 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) forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóív került átadásra.

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot.

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

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

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

és az egyéni választókerületi 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 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 a jelöltséghez szükséges számot. Az

ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.



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

A fenti jogszabályi rendelkezésekre fgyelemmcl a 1-IVB a renlkez tésbn foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3.

J LtL 1
Pal1agi Sándoné

IIVB elnö1.

Értesül:
- Nagy Sándor, Mezőberény, Kereki u. 7. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom 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 12/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőberényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Mülek Mónika (személyi

azonosító: 5650, Mezőherény, Fő u. 29. sz. alatti lakost Jobbik

Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet - jogszihúlysér[ésre hi vntkozással, 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: ínfo(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Mülek Mónika 2014. szeptember l-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom

jelöltjeként, Mezőberény, 03 választókerület 03. szavazókörben. A helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők

választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes

szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vll.24.)

IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű

(egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóív került átadásra.

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

az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 12 darabot.

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

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

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

és az egyéni választókerületi 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 kel] állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell

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

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

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

választópolgárainak legalább 1 %-ajelöltnek ajánlott.

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

napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább felytatni, 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 l-IVB minden, a törvényes fcltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezések re figyelemmel a 1IVB a rendeke rzen foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőberény, 2014. szeptember 3. IJ:
Pallagi S:ndomeL\

HVBelnök

•

“ .4’I•.

Ertesül:
- Mülek Mónika, Mezőberény, Fő u. 29. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtáhiáján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 11/2014. (IX. 3.) sz. határozata

A fVlezőherényi 1-lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Pázmándi Hajnalka

(személyi azonosító:) 5650, Mezőberény, Báthory u. 29. sz. alatti lakost

Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet — jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

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

cím: info@,mezohereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Pázinándi Hajnalka 2014. szeptembúr -én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni

kápviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom

jelöltjeként, Mezőberény, 02. választókerület 02. 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. (VI1.24.)

IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű

(egyéni jelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.

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

az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 11 darabot.

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

bekezdése szerint 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 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 a jelölt bejelentésétől számított három

napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább flytatni, 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 feltétcleknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentési követő negyedik napon
nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tgyelemmeI a HVB a rendlező részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőherény, 2014. szeptember 3.

‚LL\
Pallagi Sa dome

HVBlnök

Értesül:
- Pázmándi Hajnalka, Mezőberény, Báthouy u. 29. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton)
- irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 10/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Fizottság (továbbiakban HVB) Berta Géza (személyi

5650, Mczöherény, Laposi kertek 5. kapu 005020/sz. alatti lakost

Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

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

szervezet — 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: infbmezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Berta Géza .2014. szeptember l-én kérte, a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, egyéni

képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét, a Jobbik Magyarországért Mozgalom

jelöltjeként, Mezőberény, 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 4/20 14. (Vll.24.)

IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű

(egyéni jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 3 darab ajánlóív került átadásra.

A Mezőberényi Helyi Választási iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken

az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez 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 vátasztókerületi 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 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 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 IIVB minden, a törvényes tUtételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A tnti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a lIVB a rendelkező részhn foglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőherény, 2014. szeptember 3.

L
Pal1agi Sndorn

IIVB’elnök

Ertesul: \ 1
- Berta Géza, Mezőberény. Laposi kertek S kapu 005020/2 sz. jelölt (rövid úton és postai
úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom jetölőszervezet ( rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www .mezobereny.hu, személyes adatok nélkül


