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HATAROZATA

Bekes Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbialcban: Bizottság) Nagy Károly
szám alatti lakost a helyi
önlcorniányzati képviselôk és polgártnesterek 2014. október 12. napj&a kituzOtt általános
választásán Békés Város 3. szániü egyéni valasztOkeruletében a Jobbik Magyarországért
Mozgalom egyéni képviselöjelolljeként nyilvántartásba veszi.
Jelen liatározat ellen a központi névjegyzékhen szereplö választOpolgár, jelolt, jelolO
szervezet, Eovábbá az ugyhen érintett természetes és jogi személy, jogi szemelyiség nélkuli
szervezet jogszabálysértésre hivatkozdssal, illetve a Bizottság mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cim: 5630
Bekés, Petöfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszárn: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
elm: varoshaza@Lbjcsvaros.hu kell elöterjeszteni ilgy, hogy az legkésöbb a jelen határozat
ineghozatalától számitott harmadik napon 16 Oráig megérkezzen.
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INDOKOLAS
Nagy Károly 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi önkormányzati képviselôk és
polgárniesterek 2014. október 12. napjára kitüzött altaldnos valasztásán egyéni
képviselOjeloltként tbrténö nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarorszdgért Mozgalom
jelöltjeként Békés Város 3. számü egyéni vdlasztOkeruleteben. A helyi onkorznányzati
képviselôk és polgdrmesterek választdsán, valamint a nemzetiségi onkonnányzati képviselok
valasztdsán a választdsi irodák hatdskorébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljrásban használandO nyomtatványokrOl szólo 4/20 14. (VII. 24.)
TM rendelet (a továbbiakban: TM rendelet) 17. mellékiete szerint elöfrt, szabályszerüen
kitoltott E2 jelü formanyomtatváiy ,,Egyéni jelolt bejelentése” atadásával, valamint 2014.
szepternber 8. napján 5 darab ajánloiv is maradéktalanul visszaadásra kerult a Helyi
Vdlasztási Iroda (a továbbiakban: HVI) részére.
A Békés Városi Helyi Választási Troda által az informatikai rendszerben elvégzett ellenôrzés
alapjdn niegállapitható, bogy a leadott ajánlólveken az érvényes ajánlások száma eléri az
egyéni képviselôjeloltseghez szUkséges 24 ajánlást.
-

-

A Vdlasztási eljdrásról szálO 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlOIvek átadásaval kefl bejelenteni a nyilvántartasba véteire
illetékes valasztdsi bizottságndl. A Ve. 307/0 § (1) bekezdése alapján az egyéni
választókeruleti jeloltet és a potgármester jelolcet legkesöbb a szavazást megelozo
harmincnegyedik napon kell hejelenteni. A Ve. 307/0 § (2) bekezdésének értelxnéhen az
egyéni választókerweti jeloltet, valarnint a polgármest.er jeloltet a helyi választási hizottság
veszi nyilvántartásba.

A Ve, 125. §-a szerint az ajánlásokat a váasztási iroda ellenôrzi. Az ajánlások ellenñrzése
saran meg kell vizsgálni a ye, 122.. §-ban foglalt kovetelniények teijesulését, azoLlosItani kell
az ajánkS választOpolgári, meg kell dilapItani, hogy renclelkezik-e választOjoggal, továbbd meg
kefl állapftani, bogy az érvényes ajánlások szthna eléri-e a jeloltséghez siukséges számut.
A helyi onkormányzati képviselök és polgármesterek vãlasztásárOl szdIO 2010. évi L. torveny
9. § (1) bekezdese értelmében egyéni választOkeruleti képviselöjelolt az lehet, akit az adott
választókerUlet vãIasztOpogárainak 1 %-a jeloltnek ajanlott. ennek megfeleiôen az 3. számü
cgyéni választOkerilletben 24 érvényes ajánlás szfiksdges.
A ye. 127. §-a elöIrja, bogy az ajánlások ellenörzését a jelolt bejelentésétol számftcat harem
napon belul ci kell végezni. Az ajánlások tételes ellenorzését nein keli tovdbb folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eleri ajeloltséghez szukséges számot. Az
ajanlások ellenôrzésenek eredményéröl a választási iroda tájékoztatja a jelolt nyilvániartasba
vételére illetékes választási bizottságot.
A ye. 132. § rendelkezései szerint az illetékes választasi bizottság minden, a törvényes
legkésôbh a hejelentést kOvetö negyedilc napon
feltételeknek megfelelô jeloltet
nyilvántartásba vesz.
-.

A fenti jogszabályhelyekre figyelemmel a Bizottság a rendeikezö részben foglaltak szerint
dontött ajeioit nyilvántartasba vételéröi.
A Bizottsdg hatáskorét a yE. 3071G. § (2) bekezdése biztosItja.
A Bizottsdg határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetôségét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223, § (1) és (3) bekezdése alapján biztositotta.
Határidô: azonnal
Felelôs: HVB elnok

Békés, 2014. szeptember 10.
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