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IIATAROZATA

Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a to;hbhiakban: Bizottság) Szalai László
( ) siam
alatti lakost a helyl önkormányzati képviselök és polgarmcsterel( 2014. októher 12.
napjára kitüzött általános választásán Békés \‘ârosban a Magvar Szocialista Part
polgármesterjeloltjeként nyilvántartásha veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegvzékben szercplO választópolgár, jelölt, jelOlö
szen’ezct, továbhá az ügyben érintett tcrmészck’s és jogi személy, jogi siemnélyiség
nélkuli szen’ezet — jogszabalysertesre hivatkoiással, illetve a Bhzottság niérlegelési
jogkbrcben hozott határoz.ata ellen -- fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést
szcmélyesen, levélben (elm: 5631) Békés, Petöli u. 2. sz.), telefaxon (faxsiárn: 66/411-230)
vagy elektronikns levélben (e-mail elm: Lf:?c5s) kcll clöterjeszteni
ágy, bogy az legkésöbb a jelen határozat meghozatalától szárnItott harmadik napon 16
Oráig megérkezzen.

INDOKOLSAS

Szalai [ászló 2014. szcptember 3. napján kérte a helyi önkorinányzati képviselök és
polgarmesterek 2014.oktober 12. napjára kitüzött általános választásán
polgármesterjeloltként történö nyilvántartásba vételét a Magyar Szocialista Part
jclöltjeként Békés Városhan. A helyi onkormányzati képviselôk és polgarmesterek
választásán, valamint a nemzetiségi Gnkormányzati képviselök választásán a vãlasztási
irodák hatáskörébe tartozO feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
választási eljárasban használandó nyomtatvñnyokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet
(a toyábbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerint elOirt, szabályszerüen kitöltött U
jeW forinanyomtatvány ,,Egvéni képviselöjelölt hejelentése”, valamint 2014. szeptember
3. napján 70 darab ajánlOiv maradéktalanul visszaadásra kerUlt a Helyi Választási
Iroda (a továhbiakban: HVI) részérc.

A Békés Városi Helyi Választási Iroda által - az inforniatikai rendszeren elvègzctt
ellendrzés alapjáii - megállapithatO, bogy a leadott ajánióiveken az én’ényes ajánlások
száma den a olgarmester jelöltsCghez szUkséges 300 ajánlást.

A Választási eljárásról szólO 2013. evi XXXVL törvény (a továbbiakban: Ye.) 124. § (1)
bckezdése szenint a jelfiltet az ajánlôIvek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásha
vCtelre illetCkes választási bizottságnál. A Ye. 307/C § (1) hekezdése alapján a egyéni
válasziókerüIei jelültet és a polgarmester jelöltet IegkCsObb a szavazást inegelözô
harniinenegyedik napon kell bepelenteni. A Ye. 307/C § (2) bekezilésének értelméhen az



cegyéni választókeri.ileti ,jelöltet, valamint a polgármester jelöltet a heIy választási
bizottság veszi nyilvántartásba.

A Ye. 125. §-a szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenörzi. Az ajánlások
ellenörzése során meg kell vizsgálni a ye. 122. §-ban foglalt kovetelmények teljesülését,
azonositani kell at ajánló választópolgárt, meg kell állapItani, bogy rendelkezik-e
valasztójoggal, továbbá meg kell állapItani, bogy at érvényes ajánlások száma eléri-e a
jelöltséghez szukséges számot.

A helyi önkormányzati képviselOk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (3) bekezdés b) pontja szerint 10.000 lakost, de 100.000 vagy annál kevesebb
Iakosü telepulés esetén polgármesterjelölt az lehet, akit Iegalább 300 választópolgár
jelöltnek ajánlott.

A Ye. 127. §-a elöIrja, hogy az ajántások ellenörzését a jelolt bejelentésétól számItott
három napon belfll el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenörzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, bogy at érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot. At ajánlások ellenôrzésének eredményéröl a választási iroda
tájékoztatja ajelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelô jelöltet — Iegkésöbb a bejelentést követö negyedik napon
nyilvántartásba vesz.

A fenti jogszabályhelyekre figyelemmel a Bizottság a rendelkezô részben foglaltak
szerint döntott ajelölt nyilvántartásba vételéröl.

A Bizottság hatáskörét a YE. 3071G. § (2) bekezdése biztosItja.

A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés Iehetöségét a Ve.
221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosItotta.
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