
Mezőberény Helyi Választási Bizottság 8/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mczőbcrényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Hajós Edina (személyi

azonosító: t. . . — 5650, Mezőberény, Rákóczi sgt. 1 8. sz. alatti lakost, a Jobbk

Magyai-orsv.ágérl: Mozgalom delegáltját, a Helyi \/ álasztási Bizottságság tagjának megbízza

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

szei-vezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli

szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, ilhive a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőbcrény, Kossuth tér I.) kxon (faxszám: 66!515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

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

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

A Jobbik Magyaroir;zajért Mozgalom képviselője 2014. szeptember 2—án kérte a 2014. évi

helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati

képviselők választásán, hogy az általa delegált Hajós Edina, mint HVB tagja, részt vegyen a

Mezőherényi HVB munkájában. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott

arról, hogy a ineglmízott zemnély választójoggal rendelkezik, összeférhetet:tenség nem áll fenn,

a kérelem tartalmazza a törvény által meghatározott adatokat.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 32. (2)

bekezdése értelmében a HVB a bejelentéstől számított 3 napon belül határozattal dönt a

megbízás ellögadásáról vagy visszautasításáról.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre Úgyeleinmíd a l-IV B a rendelkező részben fóglaItak

szerint döntött a delegált HVB tag személyéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 32, (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.

Mezobeieny 20N szeptember 3 /
Pallagi ánorié

HVB elnök

Értesül:
- Hajós Edina, Mezőberény, Rákóczi sgt. 18. (rövid Úton és postai úton)

- Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton)

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

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



Mezőherény Helyi Választási Bizottság 8/2014. (IX.3.) sz. határozata

A Mezőberónyi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Pünkösti István Gáborné

(személyi azonosító: 5650, Mezőberény, Mónus II lés n. 3/A sz. alatti lakost,

a Fll)ESZ—KDN P delegáltját, a Helyi Választási Bizottságság tagjának inegbízza

Jelen határozat ellen n központi névjegyzékben szereplő vákisztópolgér, jelölt. jelölő

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

szervezel — joszahálysértésrc hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkorébon 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: into2imczobercny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított hai-madik napon 16.00 óráig megérkezzeri.

INDOKOLÁS

A FIDESZ-KDNP képviselője 2014. szeptember 2-án kérte a 2014. övi helyi önkormányzati

lcépvise]ők és polgármesterek, valamint nemzcl:iségi i5nkormá yzati képviselők választásán,

hogy az általa delegált Pünkősti István Gáborné, mint I IVB tagja, részt vegyen a Mezőherényi

HVB munkájában. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a

megbízott személy választójoggal rendelkezik, összeférhetetlenség nem áll fenn, a kérelem

tartalmazza a törvény által meghatározott adatokat.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rjuvábbakban Vc.) 32. (2)

bekezdése értelmében a HVB a bejelentéstől száiniott 3 napon belül határozattal dönt a

megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.
A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HV B a rendelkező részben foglaltak

szerint döntött a delegált HVB tag személyéről.

A HVB hatáskörét a Ve. 32. (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 ándorné\
HV elnök

Értesül:
- Pünkösti István Gáborné, Mezőberény, Mónus I. u. 3/a (rövid úton és postai úton)

- FIDESZ-KDNP jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton)

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

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


