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HATAROZATA

Békes Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottsag) Kirna David
) szám alatti lakost a helyi
ankormányzati képviselök és polgármesterek 2014. oktOber 12. napjára kitüzbtt általános
választásán Békés Város 7. számü egyéni valasztókeruletében a Jobbik Magyarországért
Mozgalonh egyéni képviselôjeloltjeként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a központi uévjegyzékben szereplo választOpolgár, jelOlt, jelolö
szervezet, tovdbbá az ugyben érintett ternlészetes és jogi személy, jogi személyiség nélkiili
szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkorében hozott
hatdrozata ellen fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cIm: 5630
Békés, Petôfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levelben (e-mail
cim: varoshaza@bekesvarosJ) kell elöterjeszteni (igy, bogy az legkésôbb a jelen határozat
rneghozatalától számftott harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
—

—

INDOKOLAS
Kima David 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi önkorrnányzati képviselök és
polgármesterek 2014. oktdber 12. napjára kitIizott általános választásán egyéni
képviselôjeloltlcént történö nyilvántartásba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgaloin
jelOltjeként Békés Város 7. szâmü egyéni választokeruletében. A helyi bnkormányzati
képviselOk és polgármesterek választásán, valamint a nernzetiségi onkormányzati képviselök
választásán a vdlasztási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.)
TM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17. melléklete szerint elöfrt, szabdlyszerüen
kitoltott E2 jelü formanyomtatvány ,,Egyéni jelölt bejelentése” átadásával, valamint 2014.
szepternber 8. napján 5 darab ajánláiv is maradéktalanul visszaaddsra keruk a Helyi
Választásj Iroda (a továbbiakban: HVI) részére.
A Békés Varosi Helyi Választási Iroda dital az informatikai rendszerhen elvégzett ellenôrzés
alapján megdllapIthatO, bogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma den az
egyéni képviselâjeloltséghez szukséges 20 ajdnlást.
-

-

A Választási eljárdsrOl szóló 2O13. évi XXXVI. törvény (a továbhiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlOIvek ataddsával kell bej&enteni a nyilvántartásba vetelre
illetékes választdsi bizottságnál. A Ve. 307/0 § (1) bekezdése alapján a egyéni
valasztcikeruleti jeloltet és a polgdrmester jeloltet legkésöbb a szavazást megelözô
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/0 § (2) bekezdésének Crlelméhen az
egyéni választcikerdleti jeloltet, valamint a polgármester jeloltet a beiyi választási bizottság
veszi nyilvántartdsba.

A \‘e. 125, §—a .szerint az ajánLásokar a választósi iroda eilenörzi. Az ajanlások eflenözzése
során meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-ban foglalt kovetelmények teijesulésél, azonosItani kell
az ajánló vdlasztdpolgärt, meg kell állapItani, hogy rendelk.ezik-e választójoggal, továhhá
meg kell állapItarii, bogy az érvényes ajánlások szárna eléri-e ajdbltséghez sziikséges számot.
A helyi Onlcormânyzati képviselôk és polgármesterek választásárOi szOIó 2010. ëvi L. (örvény
9. § (1) bekezdése értelrnében egyéni választOkeruleti képviselôjelolt az lehet, akit az adott
választOkerUlet valasztOpolgárainak 1 %-a jeloknek ajanlott. Ennek megfelelôen az 7. szárnti
egyéni választOkerulethen 20 érvényes ajánlás szfikséges.
A Ve. 127. §-a elöIrja, hogy az ajanlások ellenôrzését a jelolt bejelentésétôl szárnftott három
napon beiul el kell végezni. Az ajanlások tételes ellenOrzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eleri ajelUltséghez szukséges szdmot. Az
ajdnlások ellendrzésének eredrnéuyérôl a vála.sztási iroda táiékoztatja a jelolt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. § rendellcezései szerint az illietékes választasi bizottsñg minden, a torvényes
Iegkésobb a bejelentést kovetô negyedik napon
feltételeknek megfelelö jeloltet
nyilvántartásba vesz.
—

A fenti jogszabalyhelyekre figyelernmel a Bizottsdg a rendelkezô részben fogialtak szerint
dontott a jelolt nyilvántartdsba vetelérôl.
A Bizottság hatáskorét a yE. 3071G. § (2) bekezdése biztosftja.
A Bizottság határozatát a Ve. 4449. §-a alapján hozta, a fellebbezés Iehetôségét a ye. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) hekezdése alapján biztosItotta.
Hatdridô: azomial
Felelös: HVB eluok

Békés, 2014. szeptember 10.
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