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HArARozArA

Békes Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Mészáros Sándor
sz.árn a]atti lakost a

helyi onkorrnányzati képviselok es polgármesterek 2014. oktOber 12. napjára kittlzött
dltalános választásán Békés Városhan a Nemzeti Osszefogás Békésert Lokálpatriáta
Egyesulet polgármesterjeloltjeként nyilvántartásba veszi.

Jelen hatarozat ellen a kbzponti névjegyzékben szereplö választópolgar, jelolt, jelolö
szervezet, továbbá az ugyhen érintett tennészetes és jogi személy, jogi személyiség nélkUli
szervezet -. jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelesi jogkorében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést szeniélyesen, levélben (elm: 5630
Békés, Petöfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
elm: yiroshaza@bkesvaros.hu) kell elôterjeszteni ügy, hogy az legkésâbb a jelen határozat
meghozatalátOl számItott harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

INDOKOLAS

Mészdros Sándor 2014. szeptember S. napjân kérte a helyi onkormányzati képviselôk és
polgármesterek 2014.október 12. napjára kitüzött általános választdsdn polgármesterjeloltként
történô nyilvdntartásba vételét a Neinzeti Osszefogás Békésért LokálpatriOta Egyesiilet
jeloltjeként Békés Városban. A helyi onkormányzati képviselôk és polgámiesterek
valasztásdn, valamint a nemzetiségi onkormányzati képviselök választásán a valasztási irodák
hatáskorébe tartozO feladatok végrehajtásának részletes szabalyairól és a választási eljárasban
használandO nyomtatványokrOl szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a tovdbbiakban: IM
rendelet) 17. melléklete szerint eIôlrt, szabályszerüen kitoltott £2 jelü formanyomtatvány
,,Egyéni jelolt hejelentese” dtadásaval, valamint 2014. szeptember 9. napjáig — a torvényi
határidon helUl - 60 darab ajanlofv is maradéktalanul visszaadasra kerult a Helyi Választási
Iroda (a tovabbiakban: HVI) részére.

A Békés Varosi Helyi Választási Iroda által - az informatikai rendszerben elvégzett ellenörzés
alapján - niegállapltható, hogy a leadott ajánlOIveken az érvényes ajánlások szdma eléri a
polgármesterjclöltséghez szUkséges 300 ajánlást.

A Választási eljárá.srói szóló 2013. évi XXXVI. torvény (a tovabhiakban: Ve.) 124. § (1)
hekezdése szerint a jeloltet az ajánlóIvek átaddsával kell bejelenteni a nyilvántartãsha véteire
illetékes valasztási bizottságnál. A Ve. 3071G § (1) hekezdése alapján az egyéni
választákerUieti jeIoltec és a polgármesier jeloftet legkésöbb a szavazást megelôzô
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G § (2) hekezdesének értclrnében az
egyéni választókerufleti jeloltet, valamint a poigármester jeloltet a helyi valasztási bizottság
veszi nyilvantartásba.



A Ye. J 25. § a szennt a! ajanIas.ka: a válasMási in,da &JemwzL Az ajá;flások eHenörzêse

soran meg keLl vizsgálni a Ve. 122. § ban fbglalt kovetelmények eijesUlësél, azunosItaui kell

az ajánlO valaszlopolgart, meg kell állapitani, hogy rende1kezike választOjoggal, továbbá

meg kell állapItani, bogy az érvényes ajániások szárna eiérie a jekihséghez sulkséges szárnot,

A helyi önkorniányzati kEpviseläk és polgarmesterek választdsaról szOLO 2010. évi U törvény

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

lelepulés eselén polgármesterjelolt az lehet, akit Iegalább 300 választópolgar jeloltnek

ajanlott.

A Ve. 127. §-a elöfrja, bogy az ajánlások ellenôrzését a jelolt bejeleHtésetôl számftott három

napon belul ci kell végezni. Az ajdniások tételes eilenörzeset nem kell tovdbh folytatni, ha

bizonyossá válik, bogy az érvényes ajánlások szdrna den ajeloltséghez szUkséges szárnot. Az,

ajánlasok elienörzésének eredrnényérOl a választási iroda tájekoztatja a jelalt nyilvántartâsba

vCtelére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetékes választdsi hizottsdg minden. a törvényes

feltCteieknek megfclelo jeloltet -- legkésöbb a bejelentést kuvetO tiegyedik napon

nyilvantartásha vesz.

A fenti jogszabáiyhelyekre figyelernrnel a Bizottság a rendelk.ezö részben foglaitak szerint

dönLött a jeiolt nyilvántartásba vételérôl.

A Bizottság hatdskorét a yE. 3071G. § (2) bekezdése biztosItja.

A Bizottság határozatát aVe. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezes lehetôségét a ye. 221. §
(1) bekezdése, valarnint 223. § (1) es (3) bekezdése alapján biztosItotta.

Határidô: azonnal

PeIeiös: HVB elnok

Békés, 2014. szeptember 10.

bizottsági elnök


