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HATAROZATA

Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakhan: Bizottság) Foldesi Mihály
( ) szám alatti lakost a helyi
onkormányzati képviseiOk és polgánnesterek 2014. oktOber 12. napjdra kitüzott általános
válaszlásán Békés Városban a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármesterjeloltjeként
nyilvántartásba veszi.

Jelen hatdrozat ellen a központi névjegyzékhen szereplô választópolgár, jelolt, jelolö
szervezet, továbbá az Ugyben érintett terrnészetes és jogi személy, jogi személyiség nélkiili
szervezet ---jogszabálysértesre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen — fellebbezest nyUjthat be. A fellebbezést szernélyesen, levélben (elm: 5630
Békés, Petöfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
cfm: varoshaza@bekesvaro a) kell elöterjeszteni ügy, bogy az legkésöbb a jelen hatdrozat
meghozatalátOl számitott harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

INDOKOLAS

Foldesi Mihaly 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi onkormanyzati képviselôk és
polgármesterek 2014.oktOber 12. napjára kitflzutt általános választásán polgármesterjeloltként
történô nyilvdntartásba vételét a Jobbik Magyarorszagért Mozgalorn jeloltjeként Békés
Városban. A helyi bnkormányzati képviselök és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormanyzati képviselâk választásdn a választasi irodák hatáskorébe tartozá
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban baszndlandó
nyomtatványokrOl szOlo 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a tovabbiakban: TM rendelet) 17.
mellékiete szerint elöIrt, szabályszeruien kitoltott £2 jelü formanyorntatvany ,,Egyéni jelolt
bejelentése” átadasával, valamint 2014. szeptember 8. napján 60 darab ajánlofv is
inaradéktalanul visszaadasra kerult a Helyi Választási Troda (a tovdbbiakban: HVI) részére.

A Békés Városi Helyi Választasi Iroda által - az informatikai rendszerben elvégzett ellenôrzés
alapján - megallapithato, bogy a leadott ajánlOfveken az érvényes ajdnlások száma eléri a
polgármesterjeloltséghez szukséges 300 ajánlást.

A Választási eljárásról szólO 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbialcban: ye.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlóivek átadásaval kell bejeLenteni a nyilvántartásba vételre
ifletékes választâsi bizottságnal. A Ve. 307/0 § (1) bekezdese alapján a egyénh
választOkeruleti jelöket és a polgármester jeloket legkésôbh a szavazást megelözô
harrnincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/0 § (2) hekezdésének trtelmében az
egyéni választokerUleti jeloltet, valamint a po]gárrnester jeloltet a helyi választási bizottság
veszi nyilvántartdsba.



A Ve. 125. §a szerinl az ajãnlásokat a választási iroda eflenOrzi. Az ajáiflasok ellenöizése

során meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-ban foglalt koveleimények teijesuléset, azonositan; keEl

az alánló választOpolgárt, meg kell álEapftani, bogy rende1kezike vá1asztjogga1, továbhá meg

kell állapItani, hogy az érvényes ajánldsok szánia eléri-e a jeloltseghez szUkséges szdmot.

A helyi onkorniányzati képviselok és polgánnesterek választásdrOl szOlO 2010. évi L. torvény

9, § (3) bekezdés b) pontja szerint 10.000 lakost, de 100.000 vagy annál kevesebb lakosü

teleptilés esetén polgármesterjeloh at lehet, alcit legalább 300 választOpolgár jeloltnek

ajánlott.

A Va 127. §-a eloIrja, hogy az ajánldsok ellenörzését a jelolt bejelentésétöl számftott három

napon belul ci kell végezni. Az ajdnlások tételes ellenörzését nem kell tovább folytatni, ha

bizonyossá válik, bogy az érvényes ajãnlások száma den a jeloltséghez szulcséges számot. Az

ajánlások ellenörzésének eredményérOl a választási iroda tajékoztatja a jelolt nyilvantartásba

vételére ilietékes választási bizottságot.

A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetekes valasztási hizottsag minden, a törvényes

feltételeknek megfelelö jeloltet — legkCsôbb a bejelentést követô negyedik napon

nyilvánrartdsba vesz.

A fenti jogszabályhelyekre figyelerninel a Bizottság a rendelkezö részben foglaltak szerint

dontott ajelolt nyilvántartásba vételérôl.

A Bizottság hataskorét a Vi.!. 3071G. § (2) bekezdése biztosftja.

A Bizottság határozatat a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetöségét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapjan biztosItotta.

Hataridô: azonnal
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