
Mczőbcrény Helyi Vúlasztási Bizottság 83/20 14. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi helyi Választási Bizottság ( továbbiakban I IVB) a szavazólapon,

Mezöberény településen, polgármcsterjclöltek között, sorsolás útján, az alábbi sorrendet

állapítja meg:

1. Oreg István
2. Siklósi István
3. Csollár Norbert

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni

jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe

foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdése) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelölt ésjelölő

szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbhiakhan: Ve.) 160 (1) (3) bekezdése. A

Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a

bejelentett jelöltek solTendjének sorsolását a hejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.

szeptember 8. 16.00 óra után) végzi cl, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást

követően ajelöltet nem veszik nyilvántartásba. vagy abból törölték. a szavazólapon ajelöltek

egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos

sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.

választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. (1)

bekezdés c) pontja, a Ve. 160. (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem

biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.
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Pa11agiSándoé

\ HVB elnök ‘

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)

- Városháza honlapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



rVlezőherény Helyi Választási Bizottság 72/20 14. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban I IVB) a szavazólapon,
Mezőberény tekpülás 01. választókerület 01. szavazókőrében, soisolás útján. az alábbi
sorrendet állapítja meg:

1.. Barna Márton
2. Stibán lzaheUa Zsuzsanna
3. Berta Géza
4. Mezei Tibor
5. Csirmaz Sándor
6. Maléthné Lcstyán Ágnes Katalin

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelemhe
foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdés c) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti ajelölt ésjelölő
szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakban: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A
Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. ‘ (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a
bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.
szeptember 8. 16.00 óra után) végzi cl, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást
követően a jelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon a jelöltek
egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos
sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.
választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. (1)
bekezdés c) pontja, a Ve. 160. (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem
biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.
. /

1

Pa1lagiándoné
HVB elnök

1c

Ertesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- jelölőszervezetek ( 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 73/20 14. (IX. 8.) sz. határozata

A Mci hennyi Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) a szavazólapon,
Mezőberény település 02. választókerület 02. szavazókörébcn, sorsolás útján, az alábbi
sorrendet állapítja meg:

1. Szokola János
2. Pázmándi Hajnalka
3. Tóth Zolíánné
4. Körösi Mihály

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelemhe
foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdése) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti ajelölt ésjelölő
szervezetek csélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakban: Ve.) 160 (1) (3) bekezdése. A
Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a
bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a hejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.
szeptember 8. 16.00 óra után) végzi el, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást
követően ajelöltet nem veszik nyilvántartásba. vagy abból törölték, a szavazólapon ajelöltek
egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos
sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.
választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. (1)
bekezdés c) pontja, a Ve. 160. ‘ (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem
biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezobereny, 2014. szeptember 8. j
.:UCL (
Pa1lagi(ándoié

HVB elnök

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- jelölőszervezetek (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honi apján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



N’Iezőbcrény Helyi Választási Bizottság 74/20 14. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherényi Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban 1 IVB) a szavazólapon,

Mezőherény település 03. választókerület 03. szavazókörében, sorsolás útján, az alábbi

sorrendet állapítja meg:

1. Papp Zoltán
2. Mülek Mónika
3. Harmati László
4. Czet-ovszki Zsolt
5. Szekeres Józsehé

Jelen határozat ellen Önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni

jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe

foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdés e) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelölt ésjelölő

szervezetek esélyegyenlőségéL Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakban: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A

Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. 5 (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a

bejelentett jelöltek sorrendj ének sorsolását a bej elentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.

szeptember 8. 16.00 óra után) végzi el, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást

követően a jelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon a jelöltek

egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos

sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek ügyelembe vételével sorsolta ki a 01.

választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. (1)

bekezdés c) pontja, a Ve. 160. (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 *-a nem

biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.

( UUG’
Pallagi ándoié

‘7 HVB lnök]

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- jelölőszervezetek (rövid úton és postai úton)

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

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



‘lczőbcrény Helyi Választási Bizottság 75/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban l-IVB) a szavazólapon,

Mezőberény település 04. választókerület 04. szavazóköréhen, sorsolás útján, az alábbi

sorrendet állapítja meg:

1. Tóth János
2. Mezeiné Szegedi Erzsébet
3. Nagy Sindor
4. Szilágyi Tibor

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni

jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe

foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdése) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti ajelölt ésjelölő

szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakban: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A

Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a

bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.

szeptember 8. 16.00 óra után) végzi cl, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást

követően ajelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon ajelöltek

egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos

sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.

választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. ‘ (1)

bekezdés c) pontja, a Ve. 160. (1) és (3) bekezdése alapján\hozta. A Ve. 239 -a nem

biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- jelölőszervezetek (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)

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



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 76/20 14. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi lIeiyi Választási Bizottság ( továbbiakban I1VB) a szavazólapon,

Mezőherény település 05. választókerület 05. szavazókörében, sorsolás útján, az alábbi

sori-endet állapítja meg:

1. Debreczcni Gábor
2. Wagner József Balázs
3. Kovács Edina
4. Hegedűs János
5. Kiss János

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni

jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe

foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdése) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti ajelölt ésjelölő

szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továhbiakban: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A

Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a

bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.

szeptember 8. 16.00 óra után) végzi el, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást

követően a jelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon ajelöltek

egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos

sorszárnozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.

választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. (1)

bekezdés c) pontja, a Ve. 160. (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem

biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.
tikW L

Pallagiándo ié

HVB elnök

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)

- jelölőszervezetek (rövid úton és postai úton)

- Irattár
Közzétéve. -.

- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)

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



I’1ezőbcrény helyi Választási Bizottság 77/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) a szavazólapon,
Mezőberény tekpülés 06. választókcrülct 06. szavazókörében, sorsolás útján, az alábbi
sorrendet állapítja meg:

1. Kóta László Ferenc
2. Bracsok Gábor
3. Ladu Balázs
4. Dr. Bulján Katalin

Jelen határozat ellen önálló tllchhezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe
foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdés c) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelölt ésjelölő
szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakbari: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A
Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által
kisorsolt solTendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a
bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.
szeptember 8. 16.00 óra után) végzi cl, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ba a sorsolást
követően ajelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon ajelöltek
egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos
sorszárnozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.
választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. (1)
bekezdés c) pontja, a Ve. 160. (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem
biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezobereny, 2014. szeptember 8. -
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Pa11agándoné
HVBelnök )

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
-jelölőszervezetek (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 78/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban l-IVB) a szavazólapon,

Mezőberény település 07. választókerület 07. szavazókörében, sorsolás útján, az alábbi

sorrendet állapítja meg:

1. Pardi Tamás
2. Öreg István
3. Hajós-Bodó Ferenc
4. Borgula Györgyné

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni

jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe

foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdése) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti ajelölt ésjelölő

szervezetek esélyegyenlöségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakban: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A

Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. * (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a

bejelentett jelöltek sorrendj ének sorsol ását a bej elentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.

szeptember 8. 16.00 óra után) végzi cl, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. * (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást

követően ajelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon ajelöltek

egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos

sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.

választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. (1)

bekezdés e) pontja, a Ve. 160. * (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem

biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- jelölőszervezetek (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 79/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lclyi Választási Bizottság ( továbbiakban I IVB) a szavazólapon,
Mezőherény település 0%. választókcrület 0$. szavazókörében, sorsolás útján, az alábbi
sorrendet állapítja meg:

1. I [alász Ferenc
2. Vári Pál Mihályné
3. Molnár Páter
4. Szombati Anikó
5. Vargáné Liska Agnes

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe
foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdés c) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelölt és jelölő
szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakhan: Ve.) 160 (1) (3) bekezdése. A
Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a
bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a bejetentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.
szeptember 8. 16.00 óra után) végzi el, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolástkövetően ajelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon ajelöltek
egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos
sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.választókörzet 01. szavazókörzetébcn ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. ‘ (1)
bekezdés c) pontja, a Ve. 160. * (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem
biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8.
.

I
Pallagi ándorié
. HVB elnök

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- jelölőszervezetek ( rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezől)erény Helyi Választási Bizottság 82/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi I lelyi VUasztási Bizottság ( továbbiakban [IVB) a szavazólapon,

Mezőherény településen, német nemzeti képviselőjelöltek között, sorsolás útján, az alábbi

sorfen(let állapítja meg:

1. Wagner Márton
2. Rau Mihály
3. Vida Ferenc
4. í1offhiann Szilvia
5. Frey Mihályné
6. Kreisz Tibor Ferenc
7. Sehőn András

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni

jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelemhe

fhglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdés c) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti ajelölt ésjelölő

szervezetek csélyegyenlőségét. Fzen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakban: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A

Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a

bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.

szeptember 8. 16.00 óra után) végzi cl, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást

követően ajelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon ajelöltek

egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos

sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.

választókörzet 01. szavazókörzetéhen a jelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. (1)

bekezdés e) pontja, a Ve. 160. * (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem

biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8. / .

PallagSánrné
HVB elnöl

Éesü1:
/

- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- jelölőszervezetek (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)



f’Vlczőberény Helyi Választási Bizottság 81/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőberényi Ilelyi Választási Bizottság ( továbbiakban I IVB) a szavazólapon,

Mezőherény településen, roma nemzeti képviselőjelöltek között, sorsolás Útján, az alábbi

sorrendet állapítja meg:

1. Dézsán Imre
2. Karácson Adám
3. itj. Mezei Tibor
4. id. Mezei Tibor
5. Burai Eva
6. Király Károly
7. Szászné Karácson Olga
8. Lakatos Sándor
9. Pándiné Dézsán Eva
10 Csőke István

Jelen határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni

jogorvoslat a szavazólap adattartarnának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérciembe

foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdés c) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelölt és jelölő

szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakban: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A

Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a

bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a bejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.

szeptember 8. 16.00 óra után) végzi cl, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást

követően a jelöltet nem veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon a jelöltek

egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos

sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.

választókörzet 01. szavazókörzetében ajelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. * (1)

bekezdés c) pontja, a Ve. 160. (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 -a nem

biztosít fellebbezési lehetőséget.

Mezőberény, 2014. szeptember 8. ( ‚-j
( Yji

:. 3
Pallagi,pando e

HVB elnök

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)
- jelölőszervezetek (rövid Úton és postai úton)



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 80/2014. (IX. 8.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási lizottság ( továbbiakban I IVB) a szavazólapon,

Mezőherény településen, szlovák nemzeti képviselőjelöltek között, sorsolás útján, az alábbi

sorrendet állapítja meg:

1. Károlyi Györgyné
2. Drenyovszki Györgyné

3. Borgula György
4. Bartó Andrásné
5. Cservenák János
6. Ollé Mária

Jelen határozat ellen Önálló fellebbezésnek helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni

jogorvoslal. a szavazólap adattartarnáriak jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelemhe

foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 2. (1) bekezdés c) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti ajelölt ésjelölő

szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény(továbbiakhan: Ve.) 160 (1) — (3) bekezdése. A

Ve. 160. (1) bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A 160. (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a

bejelentett jelöltek sorrendj ének sorsolását a bej elentésre rendelkezésre álló határnapon (2014.

szeptember 8. 16.00 óra után) végzi el, kivéve annak a jelöltnek a kivételével, melynek a

nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították. A 160. (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást

követően a jelöltet nem veszik nyilvántartásba, Vagy abból törölték, a szavazólapon a jelöltek

egymáshoz való viszonya nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos

sorszárnozással ellátva kell feltüntetni.

A Mezőberényi Választási Bizottság a fentiek figyelembe vételével sorsolta ki a 01.

választókörzet 01. szavazókörzetében a jelöltek sorrendjét és hozta meg döntését.

A HVB hatáskörét a Ve. 160. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve. 2. * (1)

bekezdés c) pontja, a Ve. 160. (1) és (3) bekezdése alapján hozta. A Ve. 239 *-a nem

biztosít fellebbezési lehetőséget.
‘,. •\

Mezőberény, 2014. szeptember 8.

Pa11ag Sándrné
HVB elnök

Értesül:
- Erintettek. jelölt (rövid úton és postai úton)

- jelölőszervezetek (rövid úton és postai úton)

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

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


