
Mezőberény Helyi Választási Bizottság 86/2014. (IX. 9.) sz. határozata

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban FI VB) Mezőberény településen, a

kompenzációs listák sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg.

1. Jobbik Magyarországért Mozgalom

2. FIDESZ KDNP
3. Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület

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

meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

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

szervezetek esélyegyenlőségét. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni a választási

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

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

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

listák son-endjének sorsolását a hejelentésre rendelkezésre álló határnapon (2014. szeptember

9. 16.00 óra után) végzi cl, kivéve annak a lista kivételével, melynek a nyilvántartásba vételét

jogerősen elutasították. A 160. * (3) bekezdés kimondja, ha a sorsolást követően a listát nem

veszik nyilvántartásba, vagy abból törölték, a szavazólapon a listák egymáshoz való viszonya

nem változik. A szavazólapon a listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

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

választókörzet 01. szavazókörzetében a jelöltek soirendjét 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 fellebbezés lehetőségét

a Ve. 221. * (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.

Mezőberény, 2014. szeptember 9.
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Ertesül:
- Erintettek. (rövid úton és postai úton)

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

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


