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HATÁROZATA

Balázs Lászlóné megbízott HVB tag megbizatásának megszűnéséről

A Békési Helyi Választási Bizottság (ci továbbiakban: Bi:onság) a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (ci továbbiakban: Ve.) 34. (2) bekezdése alapján megállapítja,
hogy Balázs Lászlóné szám alatti lakos Békési Helyi Választási
Bizottságban betöltött bizottsáui ta2sá2i meEbízatása a Ve. 34. * (1) bekezdésének d)pontja
alapján - a megbízatás megbízó által történt visszavonása miatt - megszűnt.

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: bekcs02oevkQhckesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelent
határozat meghozatalától számított harmadik napon ló 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 lakcímétöl (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. illetve ha a külRldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölö szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

INDOKOLÁS
A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör jelölő szervezet Balázs Lászlóné megbízott
HVB tag megbízását visszavonta.



A Ve. 34. (1) bekezdés cl) pomja értelmében a választási bizottság tagjának megbízatása

megszűnik, ha a megbízott tag megbízatását a megbizó visszavonja.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy a választási bizottsági tag

megbizatásának megszűnését a választási bizottság - a szavazatszámláló bizottság tagja

esetében a helyi választási bizottság - ható rozaual állapítja i;zeg. A megbízatás megszűnésének

megállapítását bárki indítványozhatja. Az indítványTól a választási bizottság három napon belül

dönt. A döntéshozatalban az érintett tag nem vehet részt, az érintett tagot a határozatképesség

szempontjából nem kell figyelembe venni.

Az elmondottakra tekintettel Támok Lászlóné HVI vezető indítványozza Balázs Lászlóné HVB

tagsági megbízatása megszűnésének megállapítását.

A fentiekre tekintettel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította a

választási bizottsági tag megbízatásának megszűnését.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 34. * (2) 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

biztosítja. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés

I. pontján alapul.

Békés, 2019. októbero9.

Palatintis Pál
HVB elnöke

A határozatról értesülnek:

- Jelölő szervezet (rövid úton és postai úton)

- Balázs Lászlóné (rövid úton és postai úton)

- Irattár
Közzétéve:

- A városháza hirdetötábláján (személyes adatok nélkül)

- A városháza honlapján (www.bekesvaros.hu, személyes adatok nélkül).
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