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HATAROZATA

Bekés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Dr. Seres István
.) száin alatti lakost a helyi

onkorrnányzati képviselök és polgármesterek 2014. oktOber 12. napjdra kituzott altalános
választásán Bekes Vdros 8. számd egyéni valasztokeruletéhen a Jobbik Magyarországért
Mozgalom egyéni képviselOjeloltjeként nyilvántartásha veszi.

Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplô valasztOpolgar, jelolt, jelolô
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkuli
szervezet —jogszabálysertésre hivatkozassal, illetve a Bizottsdg mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen -- fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést személyesen, levelben (din: 5630
Békés, Petôfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
dim: varoshaza@bekesvaros.hu) kell elôterjeszteni ügy, hogy az legkésôbb a jelen hatñrozat
ineghozatalátol számitott harmadik napon 16 órdig megérkezzen.

INDOKOLAS

Dr. Seres István 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi onkormányzati képviselôk és
polgarmesterek 2014. oktober 12. napjára kitüzott általános választásan egyéni
képviseiöjelOltként történö nyilvdntartasba vételét a Jobbik Magyarországért Mozgalom
jcloltjeként Békés Város 8. számd egyéni választókertiletében. A belyi onkormanyzati
képviselôk és polgármesterek választásán, valatnint a nemzetisegi onkormányzati képviselok
választdsdn a valasztási irodák hatdskorébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatvanyokról szólO 4/2014. (VII. 24.)
IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17. meflékiete szerint eloIrt, szabályszeruen
kitoltott E2 jelü formanyomtatvány ,,Egyéni jelolt bejelentése” átadásával, valamint 2014.
szeptember 8. napján 5 darab ajánlóiv is maradékialanul visszaadásra kertilt átadásra a Helyi
Választási Iroda (a továbbiakban: HVfl részére.

A Békés Vdrosi Helyi Választási Iroda által - az informatikai rendszeren elvégzett ellenôrzés
alapján megállapfthatO, bogy a Iéadott ajánlóIveken az érvényes ajánlások száma den az
egyéni képviselôjeloltséghez szdkséges 19 ajdnlást.

A Választási eljarásrdl szólo 2013. Cvi XCCVI. torvény (a továbhiakban: Vej 124. § (1)
bekezdése szenint a jeloltet az ajdnlOIvek átadasaval kell bejelenteni a nyilvántartásba véteire
illetékes választási bizottságnál. A Ye. 307/0 § (1) bekezdCse alapján a egyCni
valasztOkeruleti jeloltet és a polgdrmester jeloltet legkésöbh a szavazdst znegelôzô
harniincnegyedik napon keli bejelenteni. A Ve. 307/G § (2) bekezdésének értelméhen az
egyéni valasztOkeniileti jeloltet, valamint a polgárrnester jeloltet a helyi vdlasztasi hiznttság
veszi nyilvántartásba.



A Ve. 125, §-a szerint az ajanlásokat a vâlasztasi iroda ellenörzi. Az ajánlások ellenörzése
sordn meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-ban foglalt kovetelmenyek t.eljesui.ését, azonosItani kell
az ajánlO válasnópolgárt, meg kell állapItani, hogy rendelkezik’e választOjoggal, tovbbá
meg keN aHapItani, hogy az érvényes ajanlasok szdma eléri-e a jeloltséghez sziikseges számot.

A helyi onkormányzati képviselök és polgarmesierek választásáról szólo 2010. Ovi L. törvény
9. § (1) bekezdése éitelmében egyéni valasztOkertileti kepviselöjelolt az lehet, akit az adott
választókerulet választópolgárainak 1 %-a jeloltnek ajánlott. ennek rnegfelelâen az 8. számd
egyéni választOkeruletben 19 érvényes ajánlds szuksdges.

A Ve. 127. §-a elôIrja, hogy az ajánlások ellenörzését a jelolt bejelentésttôl számftott hároni
napon belul el kell végezni. Az ajánlások tételes eflenörzését nem kell tovâbb folytatni, ha

bizonyossá valik, hogy az érvényes ajdnlások szánia eleri ajeloltséghez szukséges számot. Az
ajanlások ellenôrzésének eredményéröl a választási iroda tájékoztatja a jelolt nyilvántartasha
vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetékes vdlasztási bizottság minden, a torvényes
feheteleknek inegfelelô jeloltet —. legkésöbb a bejelentést kovetô negyedik napon
nyilvántartdsba vesz.

A fenti jogszabályhelyekre fIgyelemmel a Bizottság a rendelkezö részben foglaltak szerint
döntött ajelolt nyilvdntartásba vételéröl.

A Bizottság hatáskorét a yE. 3071G. § (2) bekezdése biztositja.

A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetöségét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint. 223. § (1) és (3) bekezdése alapjdn biztosItotta.

Határidô: azonnal

FeleIôs: HVB elnok

Bekés, 2014. szeptember 10.
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