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1/2016. (IX.19.) Számú HVB határozat

Átány Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 2016. október 02.

napjára kitűzött Országos népszavazásra Átány település Helyi Választási Bizottságába

Jámbor Dénes (1-880423-2056) 3371 Átány, Bem József út 47. szám alatti lakos

delegált ta~ként történő bejelentésének helyt ad, me2bízását elfogadja.

A határozat ellen a meghozatalától Számított 3 napon belül személyesen, levélben, telefaxon

vagy elektronikus levélben, a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (3300.

Eger, Kossuth L. Út 9.) fellebbezést lehet benyújtani az e határozatot hozó Bizottságnál (3371.

Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60.).

Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,

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

nyújthat be. A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás:

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezet Jámbor Dénes 3371 Átány, Bem

József út 47. szám alatti lakost 2016. szeptember 16. napján a Bizottság elnökénél megbízott

tagot jelentett be.

A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A választott és megbízott tagok

jogai és kötelezettségei — a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a

továbbiakban: Ve.) 41. ~ (3) bekezdésében és a 45. ~ (3) bekezdésében foglalt kivétellel -

azonosak.



A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a

helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő

szervezetek, valamint a Független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló

bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni.

A bejelentés tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és

személyi azonosítóját.

A választási bizottság a bejelentéstől Számított három napon belül határozattal dönt a

megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.

A megbízott tag választójogát a vá]asztási Iroda leellenőrizte, és mivel a megbízás megfelelt

a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság a rendelkező részben foglaltak

szerint határozott.

A határozat a Ve. 16. ~ - 19. Fain, 28. ~ -32. *-ain és 46. *-án alapul.

Ajogorvoslat lehetőségét a Ve. 221. ~ (1) bekezdése és 224. ~-a biztosítja.

Átány, 2016. szeptember 19.

HVB elnök


