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HATAROZATA

Békés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottsdg) Király Mihály (
.) szám alatti lakost a helyi

onkorniányzati képviselök és polgdrmesterek 2014. oktober 12. napjára kitüzott dltaldnos
választásán Békés Város 6. szárnd egyéni vdlasztókerületében a Jobbik Magyarországért
Mozgalom egyéni képviselôjeloltjeként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a kozponti nevjegyzékben szereplö választOpolgár, jelolt, jelolö
szervezet, továbbá az ugyben érintett terrnészetes és jogi személy, jogi személyiség nélkuli
szervezet — jogszabálysértésre hivatkozdssal, illetve a Bizottság inérleg&ési jogkorében hozott
határozata ellen -- fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (curn 5630
Békés, Petöfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
elm: varoshaza@bekesvaro.J2u kell elöterjeszteni ügy, hogy az legkésôbb a jelen hatarozat
meghozatalátOl számitott liamiadik napon 16 óráig megérkezzen.

INDOKOLAS

Király Mihály 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi onkormányzati kepviselôk es
polgármesterek 2014. oktdber 12. napjdra kitüzött állalános választásdn egyéni
képviselôjeloltlcént történö nyilvntartásba vételet a Jobbilc Magyarorszdgért Mozgalom
jeloltjeként Békés Varos 6. szárná egyéni valasztókeruletében. A helyi onkormányzati
képviselôk és polgarmesterek választásán, valamint a nemzetiségi onkormányzati képviselök
választdsân a választási irodák hatáskorébe tartozó feladatok vegrehajtásának részletes
szabályairol és a választási eljárasban használandó nyomtatványokrol szóló 4/2014. (VII. 24.)
TM rendelet (a tovabbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerint elöfrt, szabdlyszerfien
kitoltott E2 jelü formanyomtatvány ,,Egyéni jelolt bejelentése” átadásával, valamint 2014.
szeptember 8. napján 5 darab ajanlóiv is maradéktalanul visszaadásra kertilt a Helyi
Valasztási Iroda (a továbbiakhan: liVI) részére.

A Békés Városi Helyi Választasi Iroda által - az informatilcai rendszerben elvégzett ellenörzés
alapján - megállapItható, hogy a leadott ajdnlólveken az érvényes ajánlások szánia den az
egyéni képviselöjeloltséghez sztikséges 20 ajdnlást.

A Vdlasztási eljárAsrOl szóló 2013. Cvi XXXVI. törvény (a továbhiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jelbltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvantartasba vCtelre
illetékes választdsi hizottságnál. A Ve. 307/G § (1) bekezdése alapján a egyéni
választokeruleti jeloltet és a polgánnester jeloltet legkCsöbh a szavazást megelozo
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G § (2) bekezdésének CrtelmCben az
egyéni vãlasztókertileti jeloltet, valamint a polgármester jeloltet a helyi választási bizottság
veszi nyilvdntartásha.



A Ve. 125. §-a szerint az ajaulasokal a választaisi iroda ellenôrzi, Az ajárilások ellenôriése

snrán meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-ban foglalt kovetelrnények teijeshlését, azonosItani kell

az ajánlo vdlasztópolgárt, meg kell áflapftani, bogy rende1kezike valasztOjoggal, továbbá meg

keil dilapuiani, hogy az ërvényes ajánlasok szárna e1érie a jeloltséghez szukséges szárnot,

A helyi onkorrnányzati képviselok és polgármesterek valasztásáról szóló 2010. évi L. törvény

9. § (1) bekezdese értelmében egyéni választokeruleti képviselôjelolt az lehet, akit az adott

választokerulet választópolgárainak 1 %a jeloltnek ajánlott. ennek megfelelâen az 6. számü

egyéni választókerulethen 20 érvényes ajnIás szukséges.

A Ve. 127. §-a elôIrja. hogy az ajánlasok ellenôrzését a jelolt bejelentésetöl számItott három

rapon beltil el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenörzését nem kell tovabb folytatni, ha

bizonyossá valik, bogy az érvényes ajánlások száina eleri ajeloltséghez szukséges sedmot. Az

ajánlások ellenôrzésének eredményérol a valasztási iroda tdjékoztatja a jelalt nyilvántartdsba

vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes

feltételeknek megfelelô jelöltet — legkésöbb a bejelentést kovetö negyedik napon

nyilvantartásba vesz.

A fenti jogszabályhelyekre figyelemrnel a Bizot.tság a rendelkezb részben foglaltak szerint

dontott ajelolt nyilvántartásba vételérôl.

A Bizottsdg hatáskörét a yE. 3071G. § (2) bekezdése biztosItja.

A Bizottság hatarozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetôségét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdese alapján biztosftotta.

Hatdridö: azonnal

FeIelös: HVB elnok

I3ékés, 2014. szeptember 10.

v tási hizottsái elnök


