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HATAROZATA

Békés Város Helyi Választási Bizottsdga (a továbhiakban: Bizottsdg) ZubUn lstván (
.) szâm alatti lakosi a helyi
onkormányzati képviselök es polgármesterek 2014. október 12. napjára kilüzött általános
választásán I3ekés Város 1. szárnd egyéni választékerfiletéhen a Jobbik Magyarországért
Mozgalom egyéni kepviselöjeloltjekent nyi(vántartasba veszi.
Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékhen szereplô választOpolgár, jelölt, jeIolö
szervezet, továbbá az Ugyhen érintett terrnészetes és jogi személy, jogi személyiség nélkuli
szervezet —jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelesi jogkoreben hozott
hatãrozata ellen fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést személyeseit, levélben (elm: 5630
Békés, Petôfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
cIm: varoshaza@bekesvaros.hu) kell elaterjeszteni tigy, bogy az legkésöhb a jelen határozat
meghozatalátOl számftott harmadilc napon 16 órdig megérkezzen.
—

INDOKOLAS
Zuhán Istvdn 2014. szeptemher 8. napján kérte a helyi onkormányzati képviselök és
polgármesterek 2014. oktOher 12. napjára kitflzott általános választásán egyéni
képviselôjelokként történO nyilvántartásba vételél a Jobbik Magyarországért Mozgalom
jeloltjekent Békés Város 1. számü egyéni választókerUletében. A helyi onkorrnányzati
képviselOk es polgdrmesterek választdsán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselôk
váasztásán a vá)asztdsi irodák hatáskorébe tartozó feladatok végrehajtásdnak részletes
szabályairol és a valasztasi eljárásban hasznalando nyorntatványokrOl szóló 4/2014. (VII. 24.)
IM rendelet (a továbbiakban: TM rendelet) 17. melléklete szerint elofrt, szabályszerflen
kitoltött E2 jelii forrnanyomtatvány ,,Egyéni jelolt bejelentése” átadásával, valamint 2014.
szeptember 8. napján 5 darab ajánldIv is maradéktalanul visszaadásra keralt a Helyi
Választási Iroda (a tovabbiakban: HVI) részére.
A Békés Virosi Helyi Választási froda altal az informatikai rendszerben elvégzett ellenörzés
alapján rnegdllaplthatO, bogy a leadott ajánlOlveken az érvényes ajánlások száma eléri az
egyéni képviselôjeloltséghez szukséges 23 ajánltlst.
-

-

A Választási eljárásrol szóló 2013. evi XXXVI. tärvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlófvek dtadásaval kell bejelenteru a nyilvántartásba véteire
illetekes választási bizottságnál. A ye. 307/G § (1) bekezdése alapján a egyéni
valasztókeruleti jeloltei és a polgárrnester jeloltet legkésöhb a szavazást megelôzô
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G § (2) bekezdésének értelmében az
egyéni választókeruleti jelOftet, valamint a polgármester jetollet a helyi választási bizottság
veszi nyilvdntartásha
A Ve. 125. §—a szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenörzi. Az ajániások ellenorzese
soran meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-ban foglaic kovetelmények wijesulését, azonositani keN

ajón)ó válaszrOpolgãrt, meg kdll OllapItani, bogy rendelkezik-e váIasitOogga1, wvãhh meg
kell állapItani, hogy az érvényes ajánlások szIuna den e ajelöltséghez szUksCges számol.

a2,

A helyi onkorrnányzati képviselOk Cs polgármesterek valasztásárOl szóló 2010. evi L. törvény
9. § (1) bekezdése értelmCben egyCni választókeruleti kCpviselôjelolt az lehet, akit az adott
választOkerdlet választópolgárainak I %-a jetoitnek ajanlo(t. Ennek megfeleläen az I. számd
egyéni választOkertiletben 23 ErvCnyes ajthilás szüksCges.
A Ve. 127. §-a elöfrja. hogy az ajanlások ellenörzését a jelolt bejelentesetôl szániftott harem
napon beltil el kell vCgezni. Az ajánlások tCteles ellenörzeset nern kell tovább folytatni, ha
bizonyossá valik, hogy az CrvCnyes ajánlások száma den ajeloltséghez szuksCges számot. Az
ajiuilások ellenörzCsének eredmCnyCröl a választási iroda t.ájCkoztatja a jelolt nyilvdntartásba
vCtelére illetCkes választási bizottságot.
A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetékes választási hizottság minden, a ton’ényes
legkCsôbb a bejelentCst követö negyedik napon
feltCteleknek rnegfelelô jeloltet
nyilvántartásha vesz.
A fenti jogszabalyhelyekre figyelemmel a Bizottság a rendelkezO részben foglaltak szerint
dontott a jelölt nyilvantartâsha vCtelérol.
A Bizottsdg hatáskoret a VE. 307/0. § (2) bekezdése biztositja.
A Bizottság határozatát a Va 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezCs lehetöségCt a Ve. 221. §
(1) bekezdCse, valamint 223. § (1) es (3) bekezdese alapján biztositotta.
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