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HATÁROZATA

Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Budai János
szám alatti lakost a Méhkeréki
Románok Egyesülete jelölő szervezet jelöltjeként települési román nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választásán települési román
nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet—jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cím: 5630
Békés, Petőfi u. 2. sz.), telefaxon (fuxszám; 66/411 230) vagy elektronikus levélben (e-mail
cím; varoshaza@hekesvaros.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb a Jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
—

INDOKOLÁS
Budai János 2014. szeptember 8. napján kérte a 2014. évi települési román nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014.október 12. napjára kitűzött általános választásán román
nemzetiségi egyéni képviselöjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Méhkeréki Románok
Egyesülete jelölő szervezet jelöltjeként. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szóló 412014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM
rendelet) 18. melléklete szerint elöírt, szabályszerűen kitöltött E3 jelű formanyomtatvány
„Egyéni képviselőjelölt bejelentése” átadásával, valamint 2014. szeptember 8. napján 1 darab
ajánlóív is maradéktalanul visszaadásra került a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban; HVI)
részére.
A Békés Városi Helyi Választási Iroda által az informatikai rendszerben elvégzett ellenőrzés
alapján megállapítható, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri az
egyéni képviselőjelöltséghez szükséges 5 ajánlást.
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) [24. * (1)
bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 318. * (1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi
önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon kell
bejelenteni. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.
A Ve. 125. *-a szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése
során meg kell vizsgálni a Ve. 122. *-han foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell
az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg
kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma elérie a jelöltséghez szükséges számot.
-

-

A Ve. 127. *a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a Jelölt hejelentésétől számított három
napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kelt tovább folytatni, fia
bízonyossá válik, hogy z érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számoL Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a Idült nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. Július 29. napján kelt 1128/2014. határozatának 8
melléklete alapján a települési román nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításhoz
Békés Városban .5 érvényes ajánlás szükséges.
rendelkezései szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
A Ve. 132.
legkésőbb a bejeientést követő negyedik napon
fehételeknek megfelelő jelöltet
nyilvántartásba vesz.
A Fenti jogszabályhelyekre Figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 3 18.* (2) bekezdése biztosítja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. La alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. *
(1) bekezdése, valamint 223. * (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
—
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