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HATAROZATA

i3ékés Város F{elyi Választási Bizotlsága (a t.ovabbiakban: Bizottság) FiMdesi Mihály
(
) száni alatti lakost a helyi
onkormanyzati képviselOk és polgdrrnesterek 2014. oktOber 12. napjára kitdzott általános
valasztásán Békés Város 2. számii egyéni választókerUletében a Jobbik Magyarorszdgért
Mozgalom egyéni képviselOjeloltjeként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplô választópolgár, jelölt, jelOlö
szervezet, továbbá az ugyben érintett temiészetes és jogi szeméIy, jogi személyiség nélkuli
szervezet —jogszabálysertésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkoreben hozott
batározata ellen fellebbezést nydjthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cirn; 5630
Békés, Petöfi u. 2. sz.), teiefaxon (faxszam: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
cirn: varoshaza@bekesvarosJ) kell elôterjeszteni ügy, hogy az legkésöbb a jelen hatarozat
rneghozatalátOl számitott harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
—

INDOKOLAS
Foldesi Mihály 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi onkormanyzati kepviselök és
polgfirmesterek 2014. október 12. napjára kitüzött dkalános választásán egyéni
képviselôjeloltként történö nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarorszagért Mozgalorn
jeloltjeként Békes Város 2. számá egyéni választókerUletében. A helyl onkormányzati
képvise]ôk és polgãrmesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselök
választásán a választási irodak hatáskorébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabdlyairOl és a valasztási eljarásban használandó nyomtatványokról szóld 4/2014. (VII. 24.)
IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17. mellekiete szerint elöIrt, szabályszerüen
kitoltott E2 jelQ formanyomtatvány ,,Egyéni jelolt bejelentése” átadásával, valamint 2014.
szeptember 8. napján 5 darab ajdnlófv is maradéktalanul visszaadásra kerlilt a Helyi
Választdsi Iroda (a továbbiakban: HVI) részére.
A Bekés Városi Helyi Választási Iroda által az informatikai rendszerben elvégzett ellenorzés
alapjdn megdllapItható, hogy a leadott ajdnlOfveken az érvényes ajánldsok szárna eléri az
egyéni képviselöjeloltséghez szUkséges 23 ajánlást.
A Választâsi eljárásrOl szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a tovabbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajthilóivek átadásával kell hejelenteru a nyilvántartásba véteire
illetékes vdlasztási bizottságnál. A Ve. 307/0 § (1) bekezdése alapján az egyéni
választókeruleti jelollet és a polgármester jeloltet Iegkésôbb a szavazdst megeläzä
harmincnegyetlik napon kell bejelenieni. A Ve. 307/0 § (2) bekezdésének értelméhen at
egyéni választókeruleti jeloltet, valamint a polgáimester jelöltet a helyi választási bizottság
veszi nyilvdntartásba.

A Ve. 125. §-a szerinl az ajánlásvkat a választási iroda ellenôrzi. At ajaTilasok eilenörzése
sortrn meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-han foglalt k.ovetelrnények teIesfl1eset, azonositani kell
az ajánlO választopolgãil, meg kell állapItani, hogy rendelkezik-e válaszk\joggal, tovahbá
meg keH állapItani, bogy at érvényes ajánlások szánia eleri-e ajeibltséghez szUkséges szárnot.
A heiyi onkormányzati képviselök ës polgármesterek választás&ól száIó 2010. évi L. tärvériy
9. § (1) bekezdese ertelmëben egyéni választOkeruieti képviselOjelolt az lehet, akit az adoit
választókertilet választOpolgárainalc I %.a jeloltnek ajániott. Eimek rnegfelelôen az 2. számü
egyéni vá[asztdkeruletben 23 érvényes ajánlas sziikseges.
A ye. 127. §-a elöIrja, hogy az ajdnlások ellenôrzését a jeloIt bejelentesétol számItott hârom
napon belul el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenOrzését nem kell továhb folytatni, ha
bizonyossd válik, hogy az érvényes ajánlások szárna den ajeloltséghez szukséges számot. Az
ajanlások ellenörzesenek eredményérôl a választási iroda tájékoztatja a jelolt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottsdgot.
A ye. 132. § rendelkezései szenint at illetékes valasztási bizottság minden, a torvényes
legkésöhb a bejelentést kovetô negyedik napon
feltételeknek megfelelo jelöltet
nyilvántartásha vesz.
—

A fenti jogszabalyhelyekre figyelemmel a Bizottság a rendelkezô részben foglaltak szerint
dontott a jelolt nyilvántartasha vételérôl.
A Bizottság hatáskorét a yE. 307/0. § (2) bekezdése biztosIja.
A Bizottság határozatdt a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés Iehetösegét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapjan biziositotta.
Hatdrido: azonnal
Felelôs: FIVB elnok
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