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HATAROZATA

Békés Vdros ITelyi Vdlasztasi Bizottsdga (a továbhiakhan: Bizottság) Fábi István
.) szám alatti lakost a helyi
onkormányzati képviselôk és polgárrnesterek 2014. október 12, uapjára kituzUtt dltalános
választásán Békés Város 4. számd egyéni vdlasztOkeruletéhen a Neruzeti Osszefogás Békésért
Loká!patriOta Egyestilet egyéni képviselôjeloltjeként nyilvántartásba veszi.
Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplô választópolgár. jelolt, jelolô
szervezet, továbbá az (igyben érintett terniészetes és jogi személy. jogi személyiség nélkuli
szervezet —jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést szeinélyesen, levélben (elm: 5630
Békés, Petöfi a. 2. sz.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronilcus levélben (e-mail
elm: varoshaza@bekesvaroJ1u kell elöterjeszteni ügy, hogy az Iegkésöbb a jelen hatdrozat
meghozataldtól számItott harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
—

INDOKOLAS
Fábi Istvdn 2014. szeptember 8. napján kérte a Iielyi onkormányzati képviselôk és
polgdrmesterek 2014. oktOber 12. napjára kitüzott általános vdlasztásán egyéni
képviselojeloltként történô nyilvántattásba vételét a Nemzeti Osszefogás Békésért
Lokálpatrióta Egyestilet jeloltjeként Békés Város 4. számü egyéni valasztOkeruletében. A
helyi onkormányzati képviselök és polgdnnesterek választásan, valamint a nemzetiségi
onkormányzati képviselök választásdn a vdlasztasi irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairOl és a valasztási eljárásban haszndlandó
nyomtatványokrOl szOló 4/20 14. (VII. 24.) TM rendelet (a tovdbbiakban: TM rendelet) 17.
mellékiete szerint elölrt, szabályszerüen kitUltott E2 jelü formanyomtatvány ,.Egyéni jelok
bejelentése” átadásaval, valamint 2014. szeptember 8. napján 10 darab ajanlófv is
maradéktalanul visszaada.sra kerult a Helyi Valasztási froda (a továbbiakhan: HVI) részére.
A Békés Városi Helyi Választasi froda által az informatikai rendszerben elvégzett ellenôrzés
alapján megállapItható, hogy a leaclott ajánlOlveken az érvényes ajánlások szthna eléri az
egyéni képviselöjeloltséghez szilkséges 19 ajánlást.
-

-

A Választási eljárásrol szólO 2013. évi XXXVI. törvdny (a tovabbiakban: ye.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajdnlóIvek átadásdval kell hejelenteni a nyilvántartdsha vételre
illetékes választãsi bizottságnál. A Ve. 307/0 § (1) bekezdése alapján a egyéni
választOkeruleti jeloltet és a polgármester jeloltet legkésohb a szavazást megelözo
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/0 § (2) hekezdésének értelinében az
egyéni választOkeruleti jeloltet, valamint a polgárrnester jeloltet a helyi választási bizottság
veszi nyflvántartásba.
A •Ve. 125. §-a szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenôrzi. Az ajánlások ellenörzése
során meg kell vizsgálni a Ve 122, §ban foglalt kovetelményck teljesillését, azonositani kell

az ajánlO valasztópo]gart, meg kell állapftanL bogy rende!kezik -e válasnojoggal, iováhbá meg
kell dllapftam, bogy az érvényes ajánlások szárna eléri--e a je!oltséghez szUkséges szániut.
A helyi onkorm1inyzati képviselök és polgármesterek választásáról szólO 2010. évi 1.. lörvény
9. § (I) bekezdése értelmében egyéni vdiasztOkerUleti képviselôjelOlt az lehet, akit az adott
váiasztdkertilet választOpolgárainak 1 %-a jeloltnek ajánlott. Ennek megfelelöen az 4. szdmd
egyéni választókerUietben 19 érvényes ajãnlás szukséges.
A ye. 127. §-a elôIrja, bogy az ajánlások ellenOrzését ajelolt bejelentésétöi száxnItott három
napon beltil ci keli végezni. Az ajthildsok tételes elleiiôrzését nern kdll tovább folytatni, ha
bizonyossd válik, hogy az érvényes ajánlások szárna den a jeloltséghez sztikseges számot. Az
ajánlások ellenörzésének eredményéröl a választdsi iroda tajékoztatja a jelolt nyilvdntartásba
vételére illetékes válaszási bizottságot.
A Ve. 132. § rendelkezései szerint az itietékes választási bizottság minden, a törvCnyes
legkésôbb a hejelentest kovetö negyedik napon
feltéteieknek megfelelö jelöket
nyilvantartasba vesz.
—

A fenti jogszabályhelyekre figyelemmel a Bizottság a rendelkezö részben foglaltak sienint
döntott a jelolt nyilvántantásba vételéröl.
A Bizottsdg hatáskorét a VE. 307/0. § (2) bekezdése biztositja.
A Bizottsdg határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezds lehetöségét a Ve, 221, §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosftotta.
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