Paks Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 32 (2) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva időközi Helyi Választási Bizottságba tag delegálása tárgyában meghozta a
következő határozatot:
.

21/2017. (VIII.253 számú HVB határozat
Paks Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a Magyar
Környezetvédők Pártja jelölőszervezet által a 2017. szeptember 10. napjára kitűzött
időközi polgármester választására paks Város Helyi Választási Bizottságába Dr. Bakó
Zoltán 1142 Budapest, Szikszó park 4 fszt. 1/A szám alatti lakos
.

delegált tagként történő bejelentésének helyt ad.. megbízását elfogadja.

.

Egyben elrendeli a határozat közlését Paks Vátos Önkormányzat hirdetőtábláján és a
www.paks. hu elnevezésű honlapján.
.

B határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi n€vjegyzékben szereplő
állampolgár, jelölt, szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, vagy levélben a Helyi Választási
Bizottságnál benyújtott, de a Tolna Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett,
fellebbezést lehet benyújtani, úgy,, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától
számított 3 napon belül vagyis 2017. augusztus 28. napján, du. 16 óráig megérkezzen.
A fenti határidő jogvesztő hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját,
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha lakcímétől (székhelyétől eltér- postai
értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.
—

-

—

.

Indokolás:

.‘

A Magyar Környezetvédők Pártja jelölőszervezét képviseletében meghatalmazással
rendelkező Medveczki Zoltán 2628 Szob, malomvölgy telep 050~ hrsz.alatti lakos 2017.
augusztus 23. napján a Bizottság elnökénél megbízott tagot jelentett be.
A választási bizottság 3 választott és megbízott tagokból áll. A HVB további egy-egy
tagját a választókerületben jelöltet állító szervezetek, valamint a vála~ztókerületben
induló független jelöltek bízzák meg. A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki
az adott választáson jelöltként indulhat. A választott és megbí~ott 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 választási bizöttság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél 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 választási iroda leellenorizte, és mivel a megbízás
megfelelt a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A határozat a Ve. 16. ~ 19. ~-ain, 28. ~ -32. ~-ain és 46. s-án alapul. A jogorvoslat lehetőségét a
Ve. 221. ~ (1) bekezdése 224. ~-a biztosítja. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
33.~ (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint
népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos eljárás.
-

-

Paks, 2017. augusztus 25.

Bedecs Ferenc
HVB elnök

