Nagykereki Község 001. számú szavazókör
Szavazatszámláló Bizottság
Iktatási szám: /20I4
Tárgy : Megbízatás megszűnésének
megállapítása
HATÁROZAT
Nagykereki Község 001. számú szavazókörének Szavazatszámláló Bizottsága megállapítja,
hogy Matolcsi Áron Csabáné Nagykereki, Arany János u. 1. szám alatti lakos
szavazatszámláló bizottsági tagsága lemondás folytán
MEGSZŰNT
Megkeresem a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Hatósági
Irodáját és kérem, hogy jelen határozat – Nagykereki község hivatalos honlapján történő –
nyilvánosságra hozásáról a Ve.49§.(2) bekezdése szerint gondoskodjon.
Jelen döntés ellen a vá1asztásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére való

hivatkozással, a központi névjegyzékben szerep1ő

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet kifogást nyújthat be, az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottsághoz - 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.
A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell
- a jogszabálysértés megjelölését,
- a jogszabálysértés bizonyítékait,
- a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha lakcímétől, (székhelyétől) eltér postai értesítési címét,
- a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját. illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tarta1mazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás az elbírálására hatáskörrel és
i1letékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az
elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon
dönt.
INDOKOLÁS
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2014. (II 20.) határozatával
megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait. Az 001. számú szavazókör
szavazatszámláló bizottságának rendes tagjai közé fenti számú határozattal megválasztásra
került Matolcsi Áron Csabáné Nagykereki, Arany J. u. 1. szám alatti lakos.
Matolcsi Áron Csabáné 2014. április 18. napján - családi okokra hivatkozással - írásban
lemondott szavazatszámláló bizottsági tagságáról.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI tv.(továbbiakban Ve.) 34. § (l) c) pontja
szerint, a választási bizottság tagjának megbízatása megszűnik lemondással. Ugyanezen
szakasz (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés
szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg.
A 001. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága 2014. május 15. napján ….. órakor a
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagykereki Irodája (4127 Nagykereki,
Kossuth u. 22.) tanácskozó termében ülést tartott, az ülés határozatképes volt. A jelenlévő
tagok egyhangúlag megállapították Matolcsi Áron Csabáné szavazatszámláló Bizottsági
tagságának megszűnését.
Fentiekre tekintettel a Szavazatszámláló Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A Szavazatszámláló Bizottság határozata a Ve.34.§.(1) c), (2), 44.§.(1) 46.§, 49.§.(2),208. §,
209. §, 211. §, 212. §, 214.§, és a 297.§.(1) a) pontján alapul.
A Szavazatszámláló Bizottság hatásköre, illetékessége a Ve.34.§.(2) bekezdésén, valamint
Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/20l4. (II. 20.) számú határozatán
alapul.
Nagykereki, 2014. május 15.
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Szavazatszámláló Bizottság
elnökhelyettese

