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HATÁROZATA

A HVB elnökhelyettesének megválasztásáról

A Békési Helyi Választási Bizottsága választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 39.

* (1) bekezdése alapján

Zseák Sándornét a Bizottság elnökhelyetteseként megválasztotta.

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 határozat
ellen - illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cím: 5630
Békés, Petőfi utca 2.). telefon (66/411-011), fax (66/411-230) vagy elektronikus levélben (e
mail cím: bekes02oevkbekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelent
határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) ajogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcimmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. *-a
értelmében a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési
önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik
napon választja meg: személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.



Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus hó 29. napján

megtartott ülésén a helyi választási bizottság tagjait és a póttagjait megválasztotta, akik 2019.

év augusztus hó 30. napján esküt tettek.

A választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra

megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A Ve. 38. * (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a választási bizottság tagjai megválasztását

és eskü- vagy fogadalomtételét követően - alakuló ülést tart.

A Ve. 39. (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az alakuló ülésen a választott tagok

közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre Figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak

szerint döntött.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 39. (1) bekezdése biztosítja.

A Bizottság határozata a felhívott jogszabályhelyeken kívül a Ve. 44-49. *-ainak
rendelkezésein alapul.

A fellebbezés lehetőségét a Ve. 221 (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése

bi2tositja. Az illetékmentesség az illetékekrőt szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés

1. pontján alapul.

Békés, 2019. augusztus 30.

Palatin4s Pál
HVB eltöke

Közzétéve:

- A városháza hirdetőtábláján

- A városháza honlapján (www.hekesvaros.hu,).
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