Békés Városi Helyi Választási Bizottsg
90/2014. (IX. 10.) számü
HATAROZATA

Békes Város Helyi Választósi Bizottsága (a tovabbiakban: Bizottság) Korcsog Gyorgy
(
.) szám alatti lakost a
helyi onkonnányzati képviselök es polgárniesterek 2014. október 12. napjára kituzott
általanos valasztásan Békés Város 7. számü egyéni választókerUletében a Nemzeti Osszefogds
Békésert Lokálpatrióta Egyesulet egyéni képviselöjeloltjeként nyilvdntartasba veszi.
Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplO választópolgár, jelölt, jelolo
szervezet, továhha at ügyben érinrett Eemiészetes és jogi személy, jogi szemelyistg nélkuli
szervezet -jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen fellebbezést nyájthat be. A fellebbezést szemelyesen, levélben (cIm: 5630
Békés, Petofi u. 2. sz.), telefaxon (faxszárn: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
elm: varoshaza@bekesvaros.hu) kell elôterjeszteni ilgy, hogy az legkésôbb a jelen határozat
meghozatalától számltott harmadik napon 16 Oráig megérkezzen.
—

INDOKOLAS
Korcsog Gyorgy 2014. szeptember 8. napján kérte a helyi bnkormányzati képviselok és
polgarmesterek 2014. október 12, napjára kitüzott általános választasán egyéni
képviselöjeloltként történô nyilvántanâsba vételét a Nemzeti Osszefogás Bekésért
Lokálpatriota EgyesUlet jeloltjeként Békes Város 7. számil egyéni valasztókeriiletében. A
helyi onkorinányzati képviselOk és polgármesterek választasdn, valamint a nemzetiségi
onkormányzati képviselök választdsán a választási irodák hatdskörébe tartozó feladatok
végrehajtásdnak részletes szahalyairOl és a választási eljárásban használandO
nyomtatványokrdl szOló 4/2014. (VII. 24.) EM rendelet (a tovabbiakban: TM rendelet) 17.
melléklete szerint &öIrt, szahályszerüen kitoltött E2 jelü formanyomtatvány ,,Egyéni jelolt
bejelentése” dtadásával, valannnt 2014. szeptember 8. napján 10 darab ajanlOiv is
inaradéktalanul visszaadásra kerult a Helyi Vdlasztási Iroda (a továbbiakban: HVI) részére.
A Bekes Vdrosi Helyi Választdsi Iroda ákal az informatikai rendszerben elvégzett ellenorzés
alapjan megállapfthatO, hogy a leadott ajdnlófveken az érvényes ajánlások szdma eléri az
egyéni képviselbjeloltseghez szukséges 20 ajánlást.
-

-

A Valasztdsi eljárásrOl szOló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlOlvek átaddsával kell bejelenteni a nyilvdntartásba vételre
illetékes vdlasztdsi bizottságnál. A Ve. 307/G § (1) hekezdése alapján at egyéni
választókeriileti jelditet és a polgármester jeloltet legkésöbb a szavazást megelâzö
hannincnegyeclik napon kell hejelenteni. A Ve. 307/0 § (2) bekezdésének értelméhen at
egyéni váiasztókerületi jeloltet, valamint a polgármester jelohet a helyi vdlasztási bizottság
veszi nyilvántartásba.

A Ve. 125. §-a sieririt az ajónlásokat a választäsi iroda ellenörzi. Az ajnnlasok ellenörzése
sordn meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-ban foglalt kovctelmenyek teijesfiléset, azonosItani kell
az ajânIó választOpolgdrt, meg kell állapItani, hogy rendelkezik-e választójoggal, tovabbá
meg kel] áiiapItani, hogy az érvényes ajánlások szama elér -e ajeloltséghez szukséges szátnot.
A helyi onkormányz.ati képvi.selOk és polgármesrerek választásáról szOlO 2010. évi L. törvény
9. § (1) hekezdése értelmében egyéni valasztókeruleti képviselojelolt az lehet, akit az adott
vdlasztokerUlet választópolgárainak 1 %-a jeloltnek ajánlott. Eimek megfelelöen az 7. számd
egyéni választókeruletben 20 érvényes ajfinlás szUkséges.
A Ve, 127. §-a elôItja, bogy az ajanlások ellenörzését a jelolt hejelenlésétôl szãmitott három
napon behul el kell végezni. Az ajdnlások tételes ellenôrzését nem kell tovább folytatni, ha
hizonyossá válik, bogy az érvényes ajdnldsok száma den ajeloltséghez szUkséges számot. Az
ajánlãsok ellenôrzésének eredmenyérol a valasztñsi iroda tájékoztatia a jelolt nyilvántartásba
vdtelere illetékes választási bizottságot.
A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetékes választasi bizottsdg minclen, a törvényes
legkésöbb a bejelentést kovetö negyedik napon
feltételeknek megfelelö jelöltet
nyilvántartásba vesz.
-.

A fenti jogszabályhelyekre figyelemmel a Bizottság a rendelkezö részben fbglaltak szerint
döntott a jelolt nyilvántartasha vétcléröl.
A Bizottság hatáskorét a yE. 307/U. § (2) hekezdése biztositja.
A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetöségét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján biztositotta.
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Békés, 2014. szeptember 10.

bizottsági elnök

