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HATÁROZATA

Békés Városi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati
képviselők és polgánnestevek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán Békés
Városban a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZOVETSEG — alábbi képviselőjelöltek nevét
tartalmazó - -kompenzációs listáját nyilvántartásba veszi.

Sorszám - Jelölt nevb Jelölt személyi_azonosítója
1. Rácz Attila
2. IoppnéDr. Hajdu Anikó

. 3. - VagErnflia
4. Csurka Péter
5. Dr. Tóth Attila__-____________
6. Juhos János______________________
7. — Pásztor János
8. Pataky Attila —_____

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
Szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet —jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cím: 5630
Békés, Petőfi u. 2.), telefon (66/41 1-011) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:
varosbaza@bekesvaros.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

Rácz Attila a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG meghatalmazottja 2014.
szeptember 9. napján kérte a jelölő szervezet kompenzációs listájának nyilvántartásba vételét
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
általános választásán a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,
valannnt a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VH. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19.
mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött L7 jelű formanyomtatvánnyal. Egyidejűleg
benyújtásra kerültek a listán szereplő jelöltek által aláírt, a Rendelet 22. mellékletében
meghatározott 52% jelt foimanyonitatványok is.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
10. * (1) bekezdése szerint a 10.000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a
jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében
jelöltet állított. Ennek megfelelően a Békés Városában a kompenzációs lista állításának
feltétele legalább 5 egyéni képviselőjelöit állítása.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 129. * (1)
bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi Jelölt



nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arróL, hogy a jelölést elfogadja,
és nints olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén arról lemond.

A Ve. 129. * (2) bekezdése szerint a listán legfeljebb háromszor annyi
listán megszerezhető mandátumok száma. Ennek megfelelően
kompenzációs listán legfeljebb 9 képviselőjelölt neve szerepelhet.

A Ve. 307/I. (1) bekezdése értelmében a kompenzációs listát, legkésőbb a szavazást
megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.

A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő listát - lekésőbb a bejelentését követő negyedik napon —

nyilvántartásba vesz.

A FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 8 egyéni választókerületben állított jelöltet.
a listán szereplő személyek a szükséges nyilatkozatokat megtették. Erre figyelemmel — a fenti
jogszabályi rendelkezések alapján .- a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött
a lista nyilvántartásha vételéről.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/I. * (2) bekezdése biztosítja.

A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. *-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221. *
(1) bekezdése, valamint 223. * (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.
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