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86/2014. (IX. 10.) számü
HATAROZATA

Békés Város Helyl Vdlasztasi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Kovács Gábor
(
.) szdm alatti lakost a helyi
onkorrnányzati képviselOk és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitüzott általános
választdsán Békés Vdros 3. számü egyéni vUlasztdkerUletébea a Nemzeti Osszefogás Békdsért
Lokdlpatrióta EgyesUlet egyéni képviselöjelokjekeni nyilvdntartásba veszi.
Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplö választópolgár, jelolt, jeloIô
szervezet, tovabba az ugyben érintett terniészetes és jogi személy, jogi szernélyiseg nélkuli
szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen fellebbezést nyájthat be. A fellebbezést személyesen, levelben (cml: 5630
Békés, Petôfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
cfm: varoshaza@bekesvaros.hu) kell clöterjeszteni ügy, hogy az legkésöbb a jelen határozat
meghozataldtól számitott harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
—

—

INDOKOLAS
Kovács Odhor 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi onkormányzati képviselok és
polgárniesterek 2014. október 12. napjdra kitüzott általános választásán egyéni
képviselôjelUltként történö nyilvántartásba vételet a Nemzeti Osszefogas Bekésért
Lokdlpatrióta Egyesulet jeloltjeként Békés Város 3. számü egyéni választókeruletében. A
helyi onkormányzati képviselôk es polgármesterek választdsdn, valamint a nernzetiségi
onkormdnyzati képviselök vdlasztásán a választasi irodak hatdskarébe tartozO feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól es a választ&si eljrásban használandó
nyomtatványokról szOló 4/2014. (VII. 24.) TM rendelet (a továbbiakban: TM rendelet) 17.
melléklete szerint elôIrt, szabályszerOen kitoltott E2 jelü formanyomtatvány ,,Egyéni jelolt
bejeleutése” átadásával, valamint 2014. szeptember 8. napján 10 darab ajánlófv is
maradéktalanul visszaadásra kerult a Helyi Váiasztási Iroda (a továbbiakban: HVI) részére.
A Békés Városi Helyi Választási Iroda által az informatikai rendszerhen elvégzett ellenörzés
alapján megdllapftható, hogy. a leadott ajánlófveken az érvényes ajánlások száma eléri az
egyéni képviselöjeloltséghez szukséges 24 ajánlást.
-

-

A Valasztási eljdrásrOl szóld 2013. evi XXXVI. törvény (a továbbialcban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlóIvek dtad.savaJ kell hejelenteni a nyilvdntartdsba véteire
illetékes választási hizottságnál. A Ve. 307/0 § (1) bekezdése alapjan az egyéni
vála.sztókeruleti jeloltet és a polgármester jeloltet legkésobb a szava.zást megelözö
hamuncnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/0 § (2) bekezdésének értelrnében az
egyéni választOkerUleti jeloltet, valamint a polgáimester jelolt.et a helyi választási hiz&tság
veszi nyilvdntartásba.

a vâlasztási trudu eilenórzi. At ajánlások e]ienórzése
A Vt 325. §-a szerint az
soran meg kell vizsgálni a ye. 122. §-ban foglalt kovetehnények teljesUlését, az.oriositarn kell
az ajanló választOpolgárt, meg kell dilapItani, liogy rendelk.ezik-e választójoggal, továbbá
meg kell állapftani, hogy az érvényes ajánlások száma den-c a jeloltséghez szUkséges számot.
A helyi Onkormányzati képviselök és polgármesterek valasztásárál szOId 2010. évi L. t.örvény
9. § (1) bekezdése értelrnében egyéni vdlasztOkeruieti képviselöjeldlt az lehet, akit az adon
választókerulet választopolgárainak 1 %-a jeloltnek ajánlott. Ennek megfelelôen az 3. szaina
egyéni valasztókerUletben 24 érvényes ajfinlás szukséges.
A Ve. 127. §-a elöfrja, hogy az ajánlások ellenörzését a jelolt bejelentCsetöl számItott harorn
napon belUl el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenorzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossa válik, bogy az érvCnyes ajánlások száma eléri ajeloltséghez sztikséges szdmot. Az
ajdnlások ellenórzésének eredményérOl a választási iroda tájékoztatja a jelolt nyilvflntartásha
vételére illetékes választási bizottsdgot.
A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetékes választási bizottság minden, a tbrvényes
legkésöbb a bejelentést kovetö negyedik napon
feltéteieknek megfelelö jelditet
nyilvántartásba vesz.
—

A fend jogszabályhelyekre figyeleinmel a Bizottság a rendelkezö részben foglaltaic szerint
dontott ajelolt nyilvántartasba vételéröl.
A Bizottság hatáskorét a yE. 3071G. § (2) bekezdése biztosftja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetôségét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) es (3) bekezdése alapján biztositotta.
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