
lv1czőberény Helyi Választási Bizottság 42/20 14. (IX. 5.) sz. határozata

A Mezőberényi 1-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 1-IVB) Pardi Tamás (személyi
azonosító: 5650, Mezőberény, Puskin u. 37. sz. alatti lakost FIDESZ-
Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt 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 (faxszárn: 66/51 5-203) vagy elektronikus levélben ( e-mail
cím: inf’o(2’,mezobereny.hu) kell előteijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Pardi Tamás 2014. szeptember 4-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők ás
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és
Kereszténydemokrata Néppárt 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. (VII.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 a jelöltséghez 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 * (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,
ás az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgánriesterjelöltet 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 ajelőltséghez 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 %-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 I-IVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogsiabalyi iLndLlke/esLkIL tgyelemmel a HVB a ienen 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 üllebbezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és
(3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőherény, 2014. szeptember 5. -

I \L :L

Pallagi ndorn
HVg elnök

Értesül:
- Pardi Tamás, Mezőberény, Puskin u. 37. 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 honlapján (www.rnezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Mezőberény Helyi Választási Bizottság 40/2014. (IX.5.) sz. határozata

A Mezőberényi 1-lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Kóta László Ferenc
(személyi azonosító: 5650, Mezőberény, Csabai u. 5/B sz. alatti lakost,
független egyéni képvisclőjelöltként nyilvántartásba veszi.

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

INDOKOLÁS

Kóta László Ferenc 2014. szeptember 4.-én kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét iggetIen jelöltként 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. (VlI.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)
19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)
forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 5 darab aj ánlóiv került átadásra.
A Mezőberénvi 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 polgármesteijelöllet 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-lV1 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 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 tétetes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.



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

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rcndclkezésekre tgyelemmel részben foglaltak
szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről.

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

Mezőherény, 2014. szeptember 5.
L L ti

Pallagi Sindorné
HVB elnök

Értesül:
- Kóta László Ferenc, Mezőherény, Csabai u. 5/B. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honI apj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 41/2014. (IX. 5.) sz. határozata

A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 1-IVB) Ladó Balázs (személyi
azonosító: - 5621, Csárdaszállás. Petőfi u. 17/1. alatti lakost FIDESZ-
Magyar Polgári Szövetség és 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
hatarozata ellen — fellebbezest nyujthat be. A fellebbezest szernelyesen, levelben (5650.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (f’axszárn: 66/515-203) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: info(2rnezoberenv.hu) kell előteijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Ladó Balázs 2014. szeptember 4-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, 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. (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 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 (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 kel] 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 asztópolgárai nak 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 Vc. 132. *-a kimondja. hogy az illetékes HVB minden. a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon

nyilvántartásba veszi

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a IiVB ahen 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 5.
11

‚‘

Pfligi Sándor’kié
F1V13 elnöki

Értesül:
- Ladó Balázs, Csárdaszállás, Petőfi u. 17/1. 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 honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül
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Mezőberény Helyi Választási Bizottság 39/2014. (IX.5.) sz. határozata

A Mezőberényi 1-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban l-IVB) Kovács Edina (személyi
azonosító: 5650, Mezőherény, Fő Út, 2. B. lh. 3/1 8 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 — jugszahálysértésre 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@rnezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 órái g megérkezzen.

‘INDOKOLÁS

Kovács Edina 2014. szeptember 3.-án kéi-te a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét iggetlen 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.) lM rendelet (továbbiakban Rendelet)
19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)
formanyomtatvánnyal egyidejűleg 4 darab ajánlóív 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 ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére
az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (l)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás,
és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgárrnesterjelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző 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
vál asztópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e vál asztój oggal, 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 %-a jelöltnek 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 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 bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre fgyeIemmel a IiVB a r* ílin 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 Vc. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és

(3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőherény, 2014. szeptember 5. /

L
Pallagi Skándorn

HVD elnök

Értesül:
- Kovács Edina, Mezőberény, Fő u. 2. B. lh. 3/18. jelölt (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 38/2014. (IX.5.) sz. határozata

A Mezőherényi I-lelyi Választási Bizottság (továbbiakban II VB) Czerovszki Zsolt (személyi
azonosító. 5650, Mezőherény, Bajcsy-Zsilinszky. u. 4$. 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 — jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkoréhen 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(imezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Czerovszki Zsolt 2014. szeptember 3-án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselő jelöltként történő nyilvántartásba vételét f1ggetlen jelöltként 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. (VIl.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)
19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)
fonrianyomtatvármyal egyidejűleg 3 darab aj ánlóiv került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken
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 polgármesteri elöltet 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 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 feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a loglaltak
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 tllebbezés lehetőségét a Ve. 221. (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és
(3) bekezdése lapjún hiztusítutta.

Mezőberény, 2014. szeptember 5. L I
L

I Pallagiándorné
KVB elnök

Értesül:
- Czerovszki Zsolt, Mezőberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 48. sz. jelölt (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 37/2014. (IX.5.) sz. határozata

A Mezőberényi Fielyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Körösi Mihály (személyi
azonosító: 650, Mezőberény, Jcszcnszky u. 25. sz. alatti lakost, független
egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt. jelölő
szei-vezet, 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: info@mezobercny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb, jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Körösi Mihály 2014. szeptember 3.-án kérte a 2014. évi helyi Önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét fhggetlen jelöltként 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 4/20 14. (VIl.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet)
19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)
formanyomtatvánnyal egyidejűleg 7 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 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 hartnincnegyedik 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 Iblytatrd, 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 figyelemmel a HVB a ttin 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 5. J
1 L

Pallagi ándorn
HV elnök I

Értesül:
- Körösi Mihály, Mezőberény, Jeszenszky u. 25. jelölt (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapján (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül



Lí1

Mezőberény Helyi Választási Bizottság 36/2014. (IX.5.) sz. határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Barna Márton (személyi
azonosító ‚ 5650, Mezőberény, Szent János utca 29. 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.
Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/515-203)vagy elektronikus levélben (e-mail
cím: infornezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Barna Márton 2014. szeptember 3.án kérte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egyéni
képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét független jelöltként 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. (V 11.24.) I M rendelet (továbbiakban Rendelet)
19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E2 jelű (egyéni jelölt bejelentése)
formanyomtatvánnyal egyidejűleg 6 darab ajánlóív került átadásra.
A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott alTól, 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) bekezdésci 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 Vc. 132. -a kimondja, hogy az illetékes l-IVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon —

nyilvántartásba veszi.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a I-IVB a retéiI**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) bel<ezdésc alapján biztosította. (
Mezőberény, 2014. szeptember 5.

Pallagi :Sándomé
HVB elnök

)

Értesül:
- Barna Márton, Mezőberény, Szent János u. 29.jelölt (rövid úton és postai úton)
- Irattár
Közzétéve.
- A városháza hirdetőtáblájári ( személyes adatok nélkül)
- Városháza honlapj án (www.mezobereny.hu, személyes adatok nélkül


