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Táry: HVB megbízott tagja bejelentésének elfogadása

A Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottság
Füzesgyarmat Városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a
FiDESZ MAGYAR POLGÁRI SZOVETSEG és a KERESZTENYDEMOKRATA NEPPART jelölő
szervezetek (továbbiakban együtt: FIDSZ-KDNP) által megbízott Kovács Károly, helyi választási
bizottsági tag bejelentése tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

40/2019. (IX.9.) HVB határozat
A Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a FIDESZ — KDNP jelölő szervezetek által
megbízott Kovács Károly, 5525 Füzesgyarmat, sz. alatti lakos Helyi Választási
Bizottsági tagként való megbízását

elfogadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Békés Megyei Területi Választási
Bizottsághoz jogszabálysértésre hivatkozással. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben úgy kell benyújtani, hogy az tegkésőbb a meghozatalától számított harmadik nap
16.00-ig megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő. A fellebbezés benyújtása tárgyánál fogva
illetékmentes.

INDOKOLÁS

A FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek 2019. szeptember 4-én jelentette be a választási bizottság
elnökénél Kovács Károlyt, mint a helyi választási bizottság megbízott tagját. A HVI tájékoztatása
alapján Kovács Károly választójoggal rendelkezik, az adott választáson jelöltként indulhat és vele
szemben nem állnak fenn a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)
18. *-ban meghatározott összeférhetetlenségi okok, így a megbízása a törvényben foglaltaknak
megfelel.

A törvényben foglalt feltételek fennállására tekintettel a HVB, Kovács Károly, helyi választási bizottsági
tagi megbízását a rendelkező részben foglaltak szerint elfogadta.

A megbízott választási bizottsági tag megbízatása a választás végleges eredményének jogerősség
válásáig tart. A választási bizottság megbízott tagját e feladatára tekintettel díjazás nem illeti meg. A
Ve. 19. (1) bekezdése alapján a HVB választott és megbízott tagjait azonos jogok illetik meg és azonos
kötelezettségek terhelik feladatuk ellátása során.

Ez a határozata Ve. 16. *-án, 17. (4) bekezdésén, 18. -án, 19. (1) bekezdésén, 28. (1) bekezdésén,
29. *-án, 30. *-án, 31. g-án, 23. (1)-(2) bekezdésein, ajogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. (1)
bekezdésén, 223. (1) bekezdésén, valamint 224. (1) és (2) bekezdésein alapul.

Füzesgyarmat, 2019. szeptember 9.
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