Békés Váro.si IIelyi Választási Bizottság
81/2014. (IX. 10.) számü
HATAROZATA

Békés Város FIelyi Valasztási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Kiss Zoltán
.) szám alatti lakost a helyi
onkormányzati képviselök és polgarmesterek 2014. oktOber 12. iiapjára kituzott általános
választásán Bekes Város 4. számd egyéni választOkerfiletdben a Jobbik Magyarországért
Mozgalom egyéni képviselôjeloltjeként nyilvántartá.sba veszi.
Jelen hatarozat ellen a kozpoati névjegyzékhen szereplö választópolgár, jelolt, jeloIö
szervezet, továbhd az Ugyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélktili
szervezer —jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Rizottság mérlegekisi jogkorében hozott
határozata ellen fellebbezést nyüjthal be. A fellebbezést szernélyesen, levélben (cIm: 5630
Békés, Petöfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
cIm: vajbaza@bekesvarou kell elôterjeszteni dgy, bogy az legkésôbb a jelen határozat
meghozatalától szániitott harmadik napon 16 Oráig megérkezzen.
—

INDOKO LAS
Kiss Zoltán 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi onkormányzati képviselök és
polgárinesterek 2014. október 12. napjára kitUzUtt általános választásdn egyéni
képviselöjeloltként történô nyilvantartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom
jeloltjeként Békés Város 4. számü egyéni választókeruletéhen. A helyi onkormányzati
képviselök és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi onkormányzati ktpviselok
választásán a valasztási irodák hatáskorébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairol és a választási eljárásban használandó nyomtatvdnyokrOl szOló 4/2014. (VII. 24.)
IM rendelet (a tovabhiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerint elôIrt, szabályszerüen
kitoltott E2 jelü forrnanyomtatvány ,,Egyéni jelOIt bejelentése” átadásával, valaminl 2014.
szeptember 8. napjthi 5 darab ajánlóiv is rnaradektalanul visszaadásra keruk a Helyi
Valasztasi Iroda (a továbbiakban: HVI) részére.
A Békés Városi Helyi Választási Iroda által az informatikai rendszerben elvégzett eflenôrzés
alapjdn -. megállapItható, hogy a leadott ajánloIveken at érvényes ajánlasok száma eléri az
egyéni képviselôjelohséghez szukséges 19 ajánldst.
-

A Vdlasztási eljárdsrOl szóló 2013. evi XXXVI. törvény (a továbhiakban: Ve.) 124. § (1)
hekezdése szeririt a jeloltet az ajánldivek átaddsával kell bejelenteni a nyilvantartásba véteire
illetékes vá)asztási hizottságnál. A Ve. 3071G § (1) bekezdése alapján a egyéni
valasztOkeruleti jeloltet és a polgármester jeloltet legkésöbb a szavazd.st megelOzö
harmincnegyedik napon kell hejelenteni. A Ve. 3071G § (2) bekezdésének értelmében az
egyéni vdlasztokerulcti jelöltet, valarnint a polgdrmester jeloltet a helyi választasi bizottság
veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. §-a szerint at ajánlásokat a valasztási iroda ellenörzi. Az ajánlások ellenôr7ése
során meg kell vizsgálni a Ve. 122, §-han foglalt kovetelmények teLjesuleset, azonositani kell

az ajimlo vaiasztopoigart, meg kefl áliapitani, hogy rendelkezik-e választojoggal, t.ovabha meg
kdll áiiapftani, hogy az érvényes ajánlások száma eleri-e ajeloltsêghez szUkséges szárnot.
A helyi onkormányzati képviselok és polgarmesterek váiasztásárOl szólO 2010, évi L. torvény
9. § (I) hekezdése értelmébeu egyéni váiasztókeruleti képviseläjeiält az lehet, akit az adott
valasztókerulet valasztópolgárainak I %-a jeloitnek. ajániott. Ennek megfeleiöen az 4. szárnü
egyéni választokeruiethen 19 én’ényes ajániás szUkséges.
A Ve. 127. §-a eIôIrja, bogy az ajánlások ellenörzését a jelölt bejelentésétöi számItott hdrom
napon behul ci kell végezni. Az ajdnidsok tételes eiienörzéset nern kell továbh folytatni, ha
hizonyossd válik, hogy az érvényes ajaniások száma eléri ajeioitséghez szUkséges szániot. Az
ajaniasok ellenôrzésének ereciményéröl a váiasztdsi iroda tájékoztatja a jeioit nyilvántartásha
vételére illeték.es váiasztási bizottsdgot.
A Ve. 132. § rendelkezesei szerint az ifletékes választási bizottság minden, a törvényes
legkésobh a bejelentést kovetö negyedi.k napon
fekételeknek megfelelö jeioket
nyiivantartdsba vesz.
—

A fend jogszabáiyhelyekre figyelemmei a Bizottság a rendellcezô résiben foglahak szerint
dontOtt a jelolt nyilvántartdsba vételérôi.
A Bizottság hatáskorét a yE. 307/0. § (2) bekezdése biztositja.
A Bizottság határozatát a Ye. 44-49. §-a aiapjdn hozta, a feliebbezés iehetösegét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, vaiamint 223. § (1) és (3) bekezdése aiapján biztosftotta.
Flatárido: azonnai
Felelos: HVB einok

Békés, 2014. szeptember 10.
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