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1IATAROZATA

Békés Város Helyi Választdsi Bizottsiga (a tovabbiakban: Bizottság) Vámos László
( .) szárn alalti lakost a helyi
onkormdnyzati kepviselôk és polgárrnesterek 2014. októher 12. napjára kiifizött általános
vdlasztásán J3ékés Vâros 1. szarná egyéni valasztOkeruletében a Nemzeti Osszefogás Békésert
Lokalpatriota Egyesulet egyéni képviselöjeloltjeként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szerepló választópolgár, jelolt, jelolö
szervezet, tovabba az ugyhen érintett természetes és jogi szemely, jogi szernélyiség nélkuli
szervezet — iogszabálysérlésre hivatkozással, illetve a Bizottság niérlegeldsi jogkorében hozott
határozata ellen -- fellebbezést nydjthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cIm: 5630
Békés, Petofi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
cIm: varoshaza@bekesvaros.huj kell elöteijeszteni cIgy, hogy az legkésöbb a jelen határozat
meghozatalától szdmitott hannadik napon 16 óráig megérkezzen.

INDOKOLAS

Váinos László 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi onkorinányzati képviselök és
polgármesterek 2014. október 12. napjára kitflzott általános választásan egyéni
képviselôjeloltlcént történö nyilvántaitásba vételét a Nemzeti Osszefogds Békésért
InkdlpatriOta Egyesulet jeloltjeként Békés Város 1. szárnil egyéni választókeruleteben, A
helyi onkorrnányzati képviselök és polgármesterek választásán, valarnint a nemzetiségi
Unkormányzati képviselok választásan a vdlasztási irodák hatáskorébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabalyairOl és a valasztási eljdrásban haszndlandó
nyorntatványokról szdló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a tovdbbiakban: EM rendelet) 17.
melléklete szerint elôIrt, szabályszeruen kitoltOtt E2 jelü formanyomtatvdny ,,Egyéni jelolt
bejelentése” átadásdval, valamint 2014. szepternber 8. napján 10 darab ajánloIv is
rnaradéktalanul visszaaddsra kerult a lIelyi Valasztási Iroda (a tovabhiakban: HVI) részére.

A Békés Városi Helyi Választási Irocla által - az informatikai rendszerben elvegzett ellenôrzés
alapján - megdllapftható, hogy a leadoct ajánlóIveken az érvényes ajdnlások száma eléri az
egyéni képviselojeloltseghez sztikséges 23 ajánlást.

A Választási eljárasról szólO 2013. évi XXXVI. torvény (a továbhiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajanlóIvek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G § (1) bekezdése alapján a egyéni
valasztókeruleti jeloltet és a polgármester jeloltet legkésöbb a szavazást megelözö
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/G § (2) hekezdésének ertelmében az
egyéni választOkerUleti jeloket, valamint a polgármester jeloltet a helyi választási bizoaság
veszi nyilvantartásha.

A ye. 125. §-a szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenôrzi, Az ajthilások dllen&zése
során meg keN vizsgálni a Ve, 122. §-han foglalt kovetelmények teljesulésél, azonosilani keEl



az ajánló valasziopolgart, meg kell állapItani, hogy rendelkezike választójoggal, továhbä

meg kdll dllapftani, liogy az érvényes ajánlások száma e!éri-e a jeloltséghez szukséges számot.

A helyi onicormonyzati kepviselok és polgárrnesterek választásárOl szOlO 2010. évi L. törvény

9. § (1) bekezdése értelmeben egyéni választokerületi képviselojelolt az lehet, alcit az adott

váiasztókerulet választópo!gárainak 1 %-ajeiOltnek ajdnlott. Emiek rnegfelelöen az 1. szárnd

egyéni választákeruletben 23 érvényes ajánlás szUkséges.

A Ve. 127. §-a elöfrja, bogy az ajânlások ellenörzéset a jelolt bejelentesetöl számftott három

napon beiul el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenôrzését nem kell tovdbb folytatni, ha

bizonyossá vdlik, bogy az trvényes ajánldsok száma etéri ajeloltséghez sztikséges számot. Az

ajânlásol< ellenôrzésének eredményérOl a választási iroda tájékoztatja a jelolt nyilvántartásba

vételére illetekes választási bizottsdgot.

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

feltételekuek megfelelö jelöltet — legkésöbb a bejelentést koveto negyedik napon

nyilvdntartásha vesz.

A fend jogszabályhelyekre figyelemmel a Bizottsdg a rendelkezö részben foglaltak szerint

dontOtt a jelolt nyilvántartásha vetelerol.

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

A Bizottság hatârozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozra, a fellebbezés lehetäségét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) es (3) bekezdése alapján biztosItotta.

Hataridö: azonnal

FeIeIös: HVB elnok

Békés, 2014. szeptember 10.
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