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Békés Város ilelyl VáIasztási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Czinanó József
(
) szám alatti lakost a
Roma Polgárjogi Szovetség jelöIô szervezet jelöltjeként települési roma nemzetiségi
önkormányzati képviselGk 2014. évi választásón telepulési rnma nemzetiségi egyéni
képviselöjeloltként nyilvántartásba veszi.
Jelen hatérozat ellen a központi névjegyzékben szereplô választópolgár, jelölt, jelöIô
szervezet, továbbá az flgyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélkuli szervezet
jogszabálysértésre hivatkozással, ffletve a Bizottság mérlegelési
jogkorében hozott batározata ellen
fellebbezést nyiijthat be. A fdliebbezést
személyesen, levélben (elm: 5630 Békés, Petôfl u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230)
vagy elektronikus levélben (e-mail elm: varoshaza@bekesvaros.hu) kell elôterjeszteni
ugy, hogy az legkésóbb a jelen batározat meghozatalától számltott harmadik napon 16
óráig megérkezzen.
—

—

INDOKOLAS
Czinanó József 2014. szeptember 5. napján kérte a 2014. évi telepfllési roma nemzetiségi
önkormányzati képviselôk 2014.október 12. napjára kitüzött általános választásán roma
nemzetiségi egyéni képviselOjelöltként történO nyilvmntartásba vételét a Roma Polgárjogi
Szövetség jelöló szervezet jelöitjeként. A helyi önkormányzati képviselôk és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi onkormányzati képviselôk
váiasztásán a vólasztósi irodák hatáskorébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairói és a választási eljárásban hasznólandó nyomtatványokról szóló 4/2014.
(VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: LM rendelet) 18, melléklete szerint elôlrt,
szabályszerñen kitöltött E3 jelü formanyomtatvány ,,.Egyéni képviseiojeiolt bejelentése”
átadásával, valamint 2014. szeptember 5. napján 2 darab ajánlólv maradékt.alanul
visszaadásra kerifit a Helyl Választási Iroda (a tovâbbiakban: HVI) részére.
A Békés Városi Heiyi Választási Iroda által az informatikal rendszerben elvégzett
ellenôrzés aiapján megáliapitható, bogy a Ieadott ajánlóIveken az érvényes ajánlások
száma eléri az egyéni képviselöjelöitséghez szükséges 5 ajánlást
A Valasztási cljárásrói szóió 2013. évi XXXVL törvény (a továbbiakban: Ye.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlólvek átadásával keli bejelenteni a nyilvántartásba
vétefre ifietékes választási bizottságnál. A Ve. 318. § (1) bekezdése alapján a telepiilesi
nemzetiségi önkormányzati jeloltet iegkésôbb a szavazást megelôzO harminenegyedik
napon kell bejelenteni. A telepfiiési nemzetiségi önkormányzad jelöltet a helyi váJasztási
bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ye. 125. §-a szerint az ajánJásokat a választási iroda ellenôrzi. Az ajánlások
ellenörzése során meg kell vizsgáini a Ye. 122. §-ban foglalt kbveteimények teijeslilését,
azonosItani kell az ajánló választópolgárt, meg kefi áflapltani, bogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell lilapItani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a
jeioltséghez sziiRséges számoL
A Ye. 127. §-a elöfrja, bogy az ajániások ellenôrzését a jelölt bejelentésétol számitott
három napon belifi ci keil végezni. Az ajániások tételes ellenôrzését nem kell tovább
folytatni, ha bizonyossá vállk, hogy az érvényes ajániások száma eléri a jelöltséghez
-

-

szUkséges szániot. Az ajánlisok ellenôrzésének eredményérôl a választIsi iroda
tájékoztatja ajelölt nyilvántartásba vételére rnetek v1asztási bizottságot.
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. jálius 29. napján kelt 1128/2014. határozatának 7.
meflékiete alapján a települési roma nemzetiségi onkormányzati képviselôjelölt
állItáshoz Békés Városban 5 én’ényes ajánlas szukséges.
A Ve. 132. § rendelkezésel szei-int az ifletékes választási bizottsig minden, a tfln’ényes
feltételeknek megfelelO jeloltet
legkésôbb a bejelentést követô negyedik napon
nyilvántartásba vesz.
A feuti jogszabályhelyekre figyelemmel a Bizottság a rendelkezô részben foglaltak
szerint döntött ajelölt nyllvántartásba vételér&1.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 318.* (2) bekezdése biztosItja.
A Bizottság határozatát a Ve. 4449. §.a alapjân hozta, a fellebbezés Iehetôségét a Ve.
221. § (1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosItotta.
—
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