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Iktatószám: Tárgy: delegált tag megbízásának elfogadása

Békés Megye 02. sz. OEVB 7/2022. (II. 18.) számú határozata

delegált tag megbízásának elfogadása

A Békés Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) Dr. Csiby Miklós (

szám alatti lakos a FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt delegált bizottsági tag

megbízását elfogadja.

Jelen határozat ellen 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, Petőfi u. 2.), telefaxon (faxszám: 66/41 1 -230) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:
varoshaza(bekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2022. február 21 -én 1 6 óráig megérkezzen. A
fellebbezés címzettje a Békés Megyei Területi Választási Bizottság (5600 Békéscsaba, Árpád
sor 1 8.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel 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 megbízottj ának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Dankó Béla, a FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös
országgyűlési képviselőjelöltje 2022. február 1 8-án nyújtotta be bejelentését az Országos
Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetőjéhez, amelyben Dr.
Csiby Miklóst jelöli meg, mint a párt OEVB-be delegált tagját.
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BÉKÉS MEGYE 02. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉN I VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

LEVELEZÉSI CÍM: 5630 BÉKÉS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2.
TELEFON: 06/66/411-011

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: Ve.) 28. (2)
bekezdése értelmében az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság további
egy-egy tagját a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a
választókerületben induló független jelöltek bízzák meg.

A Ve. 30. kimondja, hogy a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság
elnökénél, 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 kilencedik napon lehet bejelenteni. A bejelentés
tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi
azonosítóját, valamint a választási bizottság megjelölését.

A Ve. 3 1 . értelmében a megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi.

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

Békés, 2022. február 18.
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- Dr. Csiby Miklós (rövid úton és postai úton)
- FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség (rövid úton és postai úton)
- Kereszténydemokrata Néppárt (rövid úton és postai úton)
- Irattár

Közzétéve:

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