
iVIezől)erény helyi \áIasztásí Bizottság 48/20(4. (IX. 5.) sz. Iii(ározata

A Mcvőbcrényi I lelyi Választási Bizottság, ( továbbiakban 11V B) Mezőberény településen, a

Jobbik r’i ag,’airsiéií I\’lOigaloin öflállO koiiipeiizácios listáját, 8 jelöl(tel

»yilválltartásl)a veszi. A listán állított jelöltek sorrendje:

5OF5’/iIITI 116V

001 Nagy Sándor

002 Ii ajós—Bodó I crcnr;

cJ(J:3 Szoiiibati Anikó

004 Bi-csk. Gáboi

005 Mülek Mónika
006 1 lcgcdűs János

007 i’ázinándi I lajnalka

00$ Berta (iézt

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

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

szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVR mérlegelési jogkörében hozott

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

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

cím: inío(mezobereriy.hu) kell előterjeszteni (igy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig niegérkezzen.

INDOKOLÁS

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2014. szeptember 4-én kérte, a 2014. évi helyi

önkormányzati képviselők ás polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati

képviselők választásán, az önálló kompenzációs lista nyilvántartásba vételét, 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. (V 11.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban

előírt 19. mellékletben szereplő L7 jelű (lista bejelentése) formanyomtatvánnyal

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

l0. (1) bekezdése szerint kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, mely a település

egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított A Jobbik Magyarországért

Mozgalom mind a $ választókerületben jelöltet állított, a feltételeknek megfelel.

A HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 129. (1)

(2) bekezdése alapján megállapította, hogy a bejelentés tartalmazza a törvény által

meghatározott adatokat, nyilatkozatokat és a jelöltek számát.

307/I. (1) bekezdése szerint kompenzációs listát nyilvántartásba vételre az illetékes helyi

választási bizottságnál, legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, szeptember

9-én. 16.00-ig kell bejelenteni.
A Ve. 132. *-a előírja illetékes választási bizottságnak,, hogy a listát legkésőbb a bejelentést

követő negyedik napon nyilvántartásba kell venni.



A lenti gszibál yi rendclkezésckfc ligyelcrnmcl, a 11V I a rendelkező uészben 1g1altakszerint dontoti a J013 BI K Magyarországéil. Mozg.ilom kompenzációs 1istájánikflIVifltIJi;’sl)a \‘eÍekWl.

A I IVR hatáskürét i 307/l (2.) bekezdése biztosíla A HVB határozatát a Ve. 44—49. —aalapján bojta. A lellcbbczés ldie1őségét a Ve. 221. (1) bekezdése., valamint a 223. (1) és(3) bekezdése alapján biztos ítoU.a,

Mezőherény, 2.0 I 4. szeptember 5.

Pa1lgi Sándné
{YB elndk

Fr(esü 1:
— .lohbil< Magy rországért Mozgalom képviselője ( rövid úton és postai úton)
— IraIl:/ir
Közzétéve.
— A városháza hirdetőlábláján ( személyes adatok nélkül)

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



l’vlczóterény helyi Választási Bizotsa 4)/20l4. (ÍX.5.) sz. határo’ta

A ‘tezőberényi I lelyi Választási i’.(Isá,, ( továbbakban I IVI) lvlcv.őbcrény Idei ülésen, a

Mezőheréuyi Vái-ossicpitő és Városvédő Ifgyesület koiupciizaciós listáját, 9 jelölttel,

iiyilváutartásba veszi. A listán állítoti jelöltek sorrendje:

rszám név

001 Orcg István

____-

002 Valcntinyi IK ámly Róbert

003 Kovács 1 ászlóné

004 Szilágyi Tibor

005

________

Dr. Burján Katalin
006 e’.. Molnár Péter

________

007

__________

Wagner József Ralázs

00$ - Papp Zulti
009 Szokola János

Jelen f,iIuiozit ellen a lözponti névjegyzél< ben szereplő választópolgár, jelölt. jelölő

szei vezeL [ovbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli

szervezet: jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőherény, Kossuth tér I ) faxoii (hizszámmi: 66/515—203) vagy elektronikus levélben ( cinaíl

cím: ilh(inczohci-eny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

A Mezőberényi \Járosszépítő és Városvédő Egyesület 2014. szeptember 4-én kérte, a 2014.

évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati

képviselők választásán, az önálló kompenzációs lista 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. (V11.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban
előírt 19. mellékletben szereplő L7 jelű (lista bejelentése) formanyomtatvánnyal

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

10. (1) bekezdése szerint kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, mely a település

egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított A Mezőberényi Városszépítő és

Városvédő Egyesület mind a 8 választókerületben jelöltet állított, a feltételeknek megfelel.

A HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 129. * (1)

(2) bekezdése alapján megállapította, hogy a bejelentés tartalmazza a törvény által

meghatározott adatokat, nyilatkozatokat és a jelöltek számát.
307/I. (1) bekezdése szerint kompenzációs listát nyilvántartásba vételre az illetékes helyi

választási bizottságnál, legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, szeptember

9-én. 16.00-ig kell bejelenteni.
A Ve. 132. *-a előírja illetékes választási bizottságnak, hogy a listát legkésőbb a bejelentést

követő negyedik napon nyilvántartásba kell venni.



A fenti josvabilyi ren(Ie)kc/,é$ckrc ugye) inme), a 11V I cndeIkez résvheii lg1tI(k
szerint düntöti a v1ez berényi Viii svpíÍő s Vár xvdő 1 ycÍdct kompenvíciós listájának
iyi1vin1aIha vtclérí1.

A HV ) I iskii) a 307/) (2) bekevdse hi,(sí) ja A I IVB hatámzIál a Ve. 44—49. a
alapján hozla. A Fellebbezés I e!ségé( a Ve. 22 . (I ) bekezdése, valamint a 223. (I ) és
(3) bekcz(lése alapján biztosította.

Mezőberény, 20)4. szeptember 5

II\7c)nák

Fitcsü)
— f\’Iezőbcrényi V/mrossv.építő és Ván védő I ‘csIe pveIőjc ( röv cl iton és postai úton)
— Iratár
Közzétéve..
- A városháza birdelötáhláján ( személyes adatok ól ki 1)
— Városháza honlapján (www.niezobercny.ha, személyes adatok nélköl



1cíbcueny Helyi Vúlaztási Bizottság 47/2014. (ÍX.5.) s’.. határozata

A 4v’crónyi I Iclyi Választási Ri7Attság, ( továbbiakban I IVB) Mczőbcnny településen, a

Fll)ESZ — Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös

kompenzációs listáját, 9 jelölttel, nyilváfltartásl)a veszi. A listán allitott jeloltek soncndje:

SOÍ5z1fl flÓV

001

_______

Harmati László
002. Tóth Zoltánné
003 Halász Ferenc
004 Csirmaz Sándor
005 Kiss János
006 Pardi Tamás

007 Tóth János
008 L.adó Balázs

009 [dci-Kiss Éa

Jelen határozat ellen a központi névjegyzék ben szereplő választópolgár, jelöli, jelölő

szeivevct, továbbá az ügyben érintett természetes ás jogi szeinély, jogi személyiség nélküli

szervezet — jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

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

Mezőberéiiy, Kossi th tér 1.) faxon (Yaxszáin: 66/515-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail

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

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

A FIDESZ -- Magyar Polgári Szövetség ás a Kereszténydemokrata Néppárt 2014. szeptember

4-én kérte, a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, a közös icompenzációs lista

nyilvántartásba vételét, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, 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 19. mellékletben szereplő L7 jelű (lista bejelentése) formanyomtatvánnyal

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

l0. (1) bekezdése szerint kompenzációs listát az ajelölő szervezet állíthat, mely a település

egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított A 11 . (1) bekezdése alapján

azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös

egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.

A FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt mind a 8

választókerületben közös jelöltet állított, a feltételeknek megfelel.

A HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 129. (1)

(2) bekezdése alapján megállapította, hogy a bejelentés tartalmazza a törvény által

meghatározott adatokat, nyilatkozatokat és a jelöltek számát.

307/I. * (1) bekezdése szerint kompenzációs listát nyilvántartásba vételre az illetékes helyi

választási bizottságnál, legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon, szeptember

9-én. 16.00-ig kell bejelenteni.



A Vc. 132. ckírja illetékes vUasztsi bizotIsignak, hog,y a listát legkésőbb a hejelenlést
vctő negyedik napon nyi1vinlaru’isha kel) venni.

A fenti jogszabIyi rendelkezésekre flgyelcmmel, a I IVI a rendelkező részben tbglal(ak
szcnt döntöt a FI I )IV, M agyar I Igri zövctség és a Kcrcszténydemokiati Néppárt
kompenzációs listújának yilváii(arlásba vételérőL

A HVB hatáskörét a 307/l (2) bekezdése biztnsi A HVR határozatát a Vc. 44—49. —a
alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. (I ) bekezdése, valamint a 223. (1) ás
(3) bekczksc alapján blZtm(()Ua I
Mezőberény, 2() 14. szeptember 5.

*

Pallagi Sándorné
l1VBclno1

Fi tesül:

- F1DlSZ Magyir Polgári vövcísóg ás a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője ( rövid
úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
— A városháza hirdetőtáhlájáii ( személyes adatok nélkül)
— Vúnis.háza honlapján (wwwniezobereny.hu, személyes adatok nélkül


