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8/2018. (II. 23.) 2. sz. OEVB határozat

delegált tag megbuzásának elfogadása

A Békés Megye 2. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) Szombati Anikó

szám alatti lakos ci Jobbik Magyarországórt Mozgalom delegált bizottsági tag

megbizását elfogadja.

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 Bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata
ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cím: 5630 Békés. Petőti
u. 2.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail Cím:
varoshaza2hekesvaros.bu) kell előterjeszteni úgy. hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

Indokol ás

Samu Tamás Gergő. a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje
2018. február 22-én nyújtotta be levelét az Országos Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (a továbbiakban: OEVI) elnökéhez, amelyben Szombati Anikót jelöli meg, mint a
párt OEVB-be delegált tagját.

A Békés Megye 2. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
megbizonyosodott arról. hogy a megbízott tag rendelkezik választójoggal, és semmilyen
összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: í’e.) 28. (1)
bekezdése értelmében az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság további
egy-egy tagját a választókerületben jelöltet. illetve listát állító jelölö szervezetek. valamint a
választókerületben induló ftggetlen jelöltek bízzák meg.

A Ve. 30. * kimondja, hogy a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság
elnőkénél. a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél
kell bejelenteni. A választási bizottság megbízott tagját — a 27. * (1) bekezdése kivételével —

legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon lehet bejelenteni. A bejelentés
tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi
azonosítóját.
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A Ve. 31. értelmében a megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi.

A Ve. 32. (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentéstöl Számított három napon
belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.

Békés, 2018. február23.
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