Békés Városi Elelvi Választási Bizottság
34/2014. (IX. 05.) számá
HATAROZATA

Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Asés Tibor
(
) szám alatti lakost az
MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fórnma jelolô szervezet jelöltjeként
települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselök 2014. évi választsán települési
roma nemzetiségi egyéni képviselojelöltként nyilvántartasba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplô választépolgár, jelölt, jelolö
szervezet, továbbá at ugyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélkflhi szervezet
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen
fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést
személyesen, levélben (elm: 5630 Békés, Petofi u. 2. szj, telefaxon (faxszám: 66/411-230)
vagy elektronikus levélben (e-mail elm: varoshaza@bekesvaros.hu) kell elôterjeszteni
ugy, bogy at legkésöbb a jelen hatarozat meghozatalától számItott harmadik napon 16
óráig megérkezzen.
—

—

INDOKOLAS

Asós Tibor 2014. szeptember 3. napján kérte a 2014. évi települési roma nemzetiségi
onkormányzati képviseldk 2014.oktéber 12. napjára kitflzott általános választásán roma
nemzetiségi egyéni képviselöjeloltként történô nyilváutartásba vételét az MCF A
Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölö szervezet jelöltjeként. A helyi
onkormányzati képviselök és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
onkormányzati képviselUk választâsán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandé
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 18.
melléklete szerint elöirt, szabályszerüen kitöltött E3 jelü formanyomtatvány ,.Egyéni
képviselöjelölt bejelentése” átadásával, valamint 2014. szeptember 3. napján 2 darab
ajánlólv maradéktalanul visszaadásra kerlilt a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban:
JIVI) részére.
A Békés Városi Ilelyi Választási Iroda által az informatikai rendszerben elvégzett
ellenörzés alapján megállapItható, hogy a leadott ajánlóiveken at érvényes ajánlások
száma den at egyéni képviselôjeiöltséghez szukséges 5 ajániást.
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jelöltet at ajánlólvek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba
vételre illetékes választási bizottságnál. A Ve. 318. § (1) bekezdése alapján a telepulési
nemzetiségi dnkormányzati jelöltet legkésöbb a szavazást megelözö harmincnegyedik
napon kell bejelenteni. A telepulési nemzetiségi önkormányzati jeLöltet a helyi választási
bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint at ajánlásokat a választási iroda ellenOrzi. Az ajánlások
ellenörzése során meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-ban foglalt követelmények teljesulését,
azonositani kell at ajánló választópolgárt, meg kell állapitani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapltani, hogy at érvényes ajánlások száma eléri-e a
jelöltséghez szflkséges számot.
A Ve. 127. §-a elölrja, bogy az ajánlások ellenuirzését a jelölt bejelentésétöl számitott
három napou belul el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenörzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá válik, bogy at érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
-

-

szUkséges számot. Az ajánlások ellenôrzésének eredinényéröl a választási iroda
tájékoztatja a jelölt nyilvóntartásba vételére illetékes választási bizottságot.
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. julius 29. napján kelt 1128/2014. határozatának 7.
mellékiete alapján a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselôjelolt
állItáshoz Békés Városban 5 érvényes ajánlás szukséges.
A Ve. 132. § rendelkezésel szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételekuek megfelelô jelöltet
legkésöbb a bejelentést követö negyedik napon
nyilváutartásba vesz.
A fenti jogszabályhelyekre figyelemmel a Bizottság a rendelkezö részben foglaltak
szerint dbntiitt ajelölt nyilvántartásha vételéröl.
A Bizottság batáskörét a Ve. 318. (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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