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HATAROZATA

Békés Város Helyl Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Csurka Peter
(
) szám alatti lakost a
belyi onkormányzati képviselôk és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitüzött
általános választásán Békés Város 4. számü egyéni választókerületében a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség egyéni képviselöjelöltjeként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplô választópolgár, jelölt, jelöló
szervezet, továbbã az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen
fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (elm: 5630 Békés, Petofi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230)
vagy elektronikus levélben (e-mail elm: varoshaza@bekesvaros.hu) kell elôterjeszteni
ügy, bogy az legkésöbb a jelen határozat meghozatalától számltott barmadik napon 16
óráig megérkezzen.
—

—

INDOKOLAS
Csurka Peter 2014. szeptember 3. napján kérte a helyl önkormányzati képviselflk és
polgérmesterek 2014. október 12. napjára kitüzött általános választásán egyéni
képviselöjelöltként történô nyilvántartásba vételét a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
jeldltjeként Békés Város 4. számü egyéni választókeruletében. A helyi önkormányzati
képviselôk es polgérmesterek választásán, valamint a nemzetiségi onkormányzati
képviseldk választásIn a választási irodák hatáskflrébe tartozé feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választâsi eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vii 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17.
mellékiete szerint elöirt, szabályszerflen kitöltott E2 jelfl formanyomtatvány ,,Egyéni
jelölt bejelentése” átadasával, valamint 2014. szeptember 5. napján 5 darab ajánlóiv
maradéktalanul visszaadásra kerult a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI)
részére.
A Békés Városi Helyi Választâsi Iroda által az informatikal rendszerben elvégzett
ellenörzés alapjãn megállapitható, hogy a Ieadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások
száma den az egyéni képviselöjelöltséghez szllkséges 19 ajánlást.
-

-

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szenint a jeiöltet az ajánlóIvek átadásávai kell bejelenteni a nyilvántartásba
véteire illetékes választasi bizottságnál. A Ve. 307/G § (1) bekezdése alapján a egyéni
választókeriileti jelöltet és a polgármester jelöltet legkésöbb a szavazást megelôzö
barmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G § (2) bekezdésének értelmében az

egyem váiasztókeruicti jeiöitet, valamint a polgármester jeloitet a helyi választási
bizottság vcszi nyiivántartásba.
A Va 125. §-a szerint az ajánlásokat a váiasztási iroda elienôrzi. Az ajániások
dflcnörzése során meg keil vizsgálni a Ve. 122. k-ban fogialt követeimények teljesülését,
azonosItani keil at ajánló váiasztópolgárt, meg keil áilapItani, hogy rcndelkczik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapItani. hogy az érvényes ajánlások száma den-c a
jelöltséghez szukséges számot.
A helyl önkormányzati képvisciök és poigármcsterek váiasztásáról szóió 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekczdése értcimében cgyéni választókerlileti képviselöjeiölt at lehet,
akit at adott váiasztókeruict váiasztópolgárainak 1 %-a jcioltnck ajánlott. Ennek
mcgfelelöen az 4. számü egyéni választókerületben 19 érvénycs ajánlás szükséges.
A Ve. 127. §-a e!ôIrja, hogy at ajánlások clienörzését a jeIolt bejelentésétöi számitott
három napon heiül ci keli végezni. Az ajánlások tételes ellenôrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá váiik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jeiöltséghcz
szükséges számot. Az ajániások eilendrzésének ercdményéröl a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére ilietékes váiaszlási bizottságot.
A Vt. 132. § rendelkezései szerint at illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltéteicknek mcgfelelö jclöltet
Iegkésöbb a bejelentést követö negyedik napon
nyiivántartásba vcsz.
—

A fenti jogszabályheiyekrc figyelemmei a Bizottság a rendelkczö részbcn foglaltak
szerint döntött a jelBit nyilvántartásba vételérôl.
A Ilizottság hatáskörét a VE. 3071G. § (2) bekezdésc biztosItja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozia, a fellebbezés Iehetöségét a Va
221. § (1) bckezdése, vaiamint 223. § (1) és (3) bekczdése alapján biztosItotta.
HatáridO: azonnal
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