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HATAROZATA

Békés Vdros Helyi Vdlasztdsi Bizottsága (a tovdbbiakban: Bizottsdg) Andor János (
.) szám alatti Jakost a helyi

Unkormányzati kepviselôk és polgárrnesterek 2014. október 12. napjára kitflzött általános
választásán Békés Város 5. száinü egyéni választOkerUletében a Nemzeti Osszefogás Békésert
Lokdlpatrióta Egyestilet egyéni képviselöjeloltjeként nyilvãntartásba veszi.

Jelen hatdrozat ellen a kUzponti névjegyzékben szereplô választópolgdr, jelolt, jelolö
szervezet, továbbá az ugyben ériutett természetes és jogi személy, jogi szernélyiség nélküli
szervezet —jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelesi jogkorében hozoit
határozata ellen — fellebbezést nyüjthat he. A fellebbezest személyesen, levélben (cim: 5630
Békés, Petöfi u. 2. sz.), telefaxon (fax.szdm: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
din: yjoshaza@bekesvaros.hu) kell elöterjeszteni ügy, hogy az Iegkésöhb a jelen határozat
rneghozatalatOl számItott harmadik napon 16 óráig megerkezzen.

INDOKOLAS

Andor János 2014. szepteinber 8. napján kérte a helyi onkormdnyzati képviselök es
polgármesterek 2014. október 12. napjára kitüzott általános vdlaszlásán egyéni
képviselöjelUltként történö nyilvántartásba vételtt a Nemzeti Osszefogás Békésért
LokálpatriOta EgyesUlet jelOltjeként Békés Vdros 5. számü egyéni valasztokeruleteben. A
helyi onkormányzati képviselök es polgármesterek valasztásán, valamint a nemzetiségi
onkonnányzati képviselök választásan a választasi irodák hatáskorébe tartozó feladatok
végrehajtásdnak részletes szabályairól és a választdsi eljdrdsban használandO
nyomtatványokrOl szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17.
mellékiete szerint elôfrt, szabályszerUen kitoltott E2 jelü fonnanyomtatvány ,,Egyéni jelolt
bejelentése” atadásaval, valamint 2014. szeptember 8. napján 10 darab ajánlófv is
maradéktalanul visszaadasra kerifit a Helyi Választási froda (a továbbiakban: HVI) részére.

A Békés Városi Helyi Választási Iroda dltal - az informatikai rendszerben elvégzett ellenörzés
alapján - megállapitható, hogy a leadott ajánlófveken az érvényes ajánlások száma eléri az
egyéni képviselöjeloltséghez szukséges 21 ajdnlást.

A Választási eljárasról szóló 2013. evi XXXVI. törvény (a (ovábbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlOIvek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásha vételre
illetékes választási bizottsagnál. A ye. 307/G § (1) bekezdése alapján a egyéni
választókertileti jeloltet és a polgármester jelöltet legkésdbh a szavazást megelözö
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve, 307/Cl § (2) bekezdésenek éiielmében az
egyéni váiasztókertileti jeloltet, valamini a polgarmester jeloltet a helyi válaszlási bizotlság
veszi nyilvántartásba.



A Va 125. §-a szerint az ajániásokat a vdlasztási roda elienôrzi. Az ajâniások ellenôrzése

során meg kell vizsgáini a Ve. 122. §-ban foglait kovetelrnények teijesulését, azonosItani keH

az ajánió valasztópoigart, meg ken allapItani, bogy rendelkezik-e választojoggal, továbbá

meg kefl áflapIiani, bogy az érvényes ajaniasok szthna eléri-e a jeioitséghez szukséges számot.

A heiyi onkormányzati képviselök és poigárniesterek vdiasztásáról szóid 2010. évi L. trvény

9. § (1) hekezdése értelmében egyéni váiasztOkerületi képviseiojeloit az lehet, alcit az adott

váiasztãkenilet váiasztOpolgárainak I %-a jeloirnek ajániott. Ennek megfeielöen az 5. számd

egyéni vaiasztokeruletben 21 érvényes ajánlás szukséges.

A Ve. 127. §-a elöirja, bogy az ajánlasok ci Ienörzését a jelolt bejelentésetOl számitott három

napon belCH ci keil végezni. Az ajániasok tételes eiienörzését nern kell tovább folytatni, ha

bizonyossá válik, hogy az érvénycs ajániások száma den ajeioitséghez szUkséges számot. Az

ajánlások elienorzésének eredniényérOi a váiasztási irocla tájékoztatja a jeloit nyiivántartásba

vételCre illetékes váiasztási bizottságot.

A Ve. 132. § rendelkezései szerint az ilietékes választási bizottsdg minden, a törvényes

feltételeknek megfelelö jeJollet legkCsöbb a bejelentést koveto negyedik napon

nyiivántartásha vesz,

A fenti jogszabályhelyekre figyelemmei a Bizottság a rendeikezô részben fogialtak szerint

dontott ajelolt nyilvántartásba vételerol.

A Bizottság hatáskorCt a VE. 3071G. § (2) bekezdése biztosItja.

A Bizottság hatdrozat.át a Ve. 44-49. §-a aiapján hozta, a feliebbezés ichetOségét a ye. 221. §
(1) bekezdCse, valamint 223. § (1) és (3) hekezdése alapján hiztosItotta.
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