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HATAROZATA

Békés Város Helyi Valasztási Bizottsága (a tovabbiakban: Bizotrság) Takács (Jabor (
) szárn alatti lakost a belyi

änkormdnyzati képviselök és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitüzbtt általános
választásán Békés Város 6. számü egyéni választókeruletében a Nemzeti Osszefogás Bekesert
Lokálpatrióta Egyesfilet egyéni képviselOjeloltjeként nyilvántartdsba veszi.

Jelen hatdrozat ellen a kOzponti névjegyzékben szereplö választópolgár, jelolt, jelolo
szervezet, továbbá az ugyben érintctt természetes és jogi szemely, jogi személyiség nélkuli
szervezet — jogszabálysértesre hivatkozással, illetve a Bizottsdg mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen — feliebbezést nyüjthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cnn: 5630
Békés, Petöfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszárn: 66/411-230) vagy elektronikus levelben (e-mail
elm: varoshaza@bekesvaros.hu) kell elöterjeszteni ügy, bogy az legkésöbb a jelen határozat
meghozatalátol számltott harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

INDOKOLAS

Takacs Gdbor 2014. szeptember 8. napjdn kérte a helyi onkormányzati képviselök és
polgarmesterek 2014. oktt5ber 12. napjára kitüzott általános választdsán egyéni
képviselôjeloltként történö nyilvántartásba vételét a Nemzeti Osszefogás Békésért
Lokálpatrióta Egyesulet jeloltjeként Békés Város 6. számü egyéni választókeruletében. A
helyi önkormányzati képviselök és polgarmesterek választásán, valainint a nemzetiségi
onkormányzati képviselök választásán a választási irodák hatáskorébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabalyairol és a választási eljdrásban használandó
nyomtatványokrOl szóld 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a tovabbiakban: 1W! rendelet) 17.
mellékiete szerint elöfrt, szabalyszeruen kitoltott E2 jelü formanyomtatvdny ,,Egyéni jelolt
bejelentése” átadásával, valamint 2014. szeptember 8. napjan 10 darab ajánlolv is
maradéktalanul visszaadásra kerUlt a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) részére.

A Békés Városi Helyi Valasztási Iroda által - az informatikai rendszerhen elvégzett ellenörzés
alapjdn - megallapIthato, bogy a leadott ajánlóIveken az érvényes ajánlások száma den az
egyéni képviselOjeloltséghez sztikséges 20 ajánlást.

A Valasztási eljárdsról szOIá 2013. évi XXXVI. törvény (a tovabbiakhan: Ve.) 124. § (1)
hekezdése szenint a jeThltet az ajánlólvek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba véteire
illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/0 § (1) bekezdése alapján a egyéni
választOkeruleti jeloltet és a polgármester jeloltet legkésöhb a szavazást rnegelözô
harminenegyedik napon kell hejelenteni. A Ve. 307/0 § (2) bekezdésének értelrnében az
egyéni valasztókerflleti jelohet, valarnint a poigármester jeloltet a helyi választási bizottság
veszi nyilvántartasba.



A Ve. i25. §-a szerint az ajáTilásokal a válasziási iroda ellenôrzi. Az njáiilások ellenörzése

során meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-ban foglalt kovetelrnenyek teljesulését, atonosftani kdll

az ajánlo választopolgárt, meg kell áilapftani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá

meg kell állapftani, bogy az érvényes ajánlãsok száma eléri-e a jelbltseghez szukséges számot.

A helyi onkoimányzati képviselök és polgármesterek választásárOl szóló 2010. évi L. törvény

9. § (1) bekezdése értelmében egyéni vdlaszcdkeruleti képviselãjelolt az lehet, akit az adou

valasztOkerulet választópolgárainak 1 %-a jelöltnek ajánlott. ennek megfelelöen az 6. számd

egyéni valasztókeruletben 20 érvényes ajánlás sztikséges.

A Ve. 127. §-a elôirja, liogy az ajanlások ellenörzesét a jeloIt bejelentésétol számitott három

napon belul el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenôrzesét nem kdfl tovabb folytatni, ha

bizonyossá vdlik, bogy az érvényes ajánlások szãma eléri a jeloltséghez szUk.séges számot. AZ

ajanlások ellenorzésenek eredményéröl a választási iroda tájékoztatja a jelolt nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. * rendelkezései szerint az illetékes választasi bizottság niinden, a törvényes

feltételeknek megfelelö jeIöltet — legkésôbb a bejelentést kovetö negyedik napon

nyilvántartasba vesz.

A fenti jogszabalyheiyekre figyelemmel a Bizottság a rendelkezô részben foglaltak szerint

dontott a jelölt nyi1vntartdsba vételéröl.

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

.A Bizottság hatarozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetoséget a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valarnint 223. § (1) és (3) bekezdése alapjdn biztosftotta.

Határidö: azonnal

Feleiôs: HVI3 elnok

Békés, 2014. szeptember 10.
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