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HATAROZATA

Btkés Város Helyi Választási Bizottsaga (a továbhiakban: Bizottsdg) Zuba János
szám alatli lakost a helyi

onkonndnyzati képviselök és polgarmesterek 2014. október 12. napjdra kitüzott áltaiános
választásdn Békés Város 8. szárná egyéni választókeruletében a Nemzeti Osszefogás Békésért
Lokálpathóta EgyesUlet egyéni kepviselôjeloltjeként nyilvántartdsba veszi.

Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplö választópolgár, jelolt, jelolô
szervezet, továbbá az ugyben érintett terinészetes és jogi személy, jogi szernélyiség nélkuli
si.ervezet —jogszahálysércésre hivatkozassal, illetve a Bizottság mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen — fellebbezést nydjthat be. A fellebbezést személyesen, levelben (elm: 5630
Békés, Petôfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszdm: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail
elm: varosha a@bekyarps.h) kell elotetjeszteni dgy, bogy az legkésöbb a jelen hatarozat
meghozatalatOl számItott harmadik napon 16 óráig megerkezzen.

INDOKOLAS

Zuba János 2014. szeptemher 8. napján kérte a helyi onkormányzati képviselok es
polgdrmesterek 2014. oktober 12. napjára kitQzott általános választásán egyéni
képviselöjeloltként történô nyilvántartásha vételét a Nemzeti Osszefogás Békésért
LokálpatriOta Egyesulet jelokjeként Békés Város 8. számti egyéni választOkerfiletében. A
helyi onkormányzati képviselök es polgdrmesterek választâsán, valamint a nemzetiségi
Unkormányzati kepviselOk választásán a választási irodák hatáskorébe tartozó feladatok
végrehajtãsdnak részletes szabályairOl és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokrOl szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17.
melléklete szerint elôIrt, szabdlyszerüen kitoltott E2 jelu formanyomtatvany ,,Egyéni jelolt
bejelentése” átadásával, valamint 2014. szeptember 8. napján 10 darab ajdnloiv is
maradéktalanul visszaadásra kerult átadásra a Helyi Vdlasztási Iroda (a továbbiakban: HVI)
részére.

A Békés Városi FIelyi Választási Iroda dital - az informatikai rendszeren elvégzett ellenôrzés
alapján . megállapitható, hogy a leadott ajánloiveken az érvényes ajánldsok száma eléri az
egyéni képviselöjelOltséghez szukséges 19 ajánlást.

A Választási eljárasrOl szóló 2013. evi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1)
bekezdése szerint a jeloltet az ajánlOIvek átaddsaval kell bejelenteni a nyilvdntartásba véteire
illetékes vdlasztasi bizottságnál. A Ve. 307/U § (1) bekezdése alapján a egyéni
választókeruleti jeloltet és a polgármester jeloltet legkésbbb a szavazást megelözö
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A Ve. 307/0 § (2) hekezdésének értelrnében az
egyéni választókerUleti jeloltet, valainint a polgannester jeloltet a helyi választási bizottság
veszi nyilvántartásba.



A ye. 125. §-a szerint az ajánldsokat a választási froth ellenOrzi. Az ajánlások ellenôrzése

sorân meg kell vizsgálni a Ve. 122. §-baii foglalt kovetelmények leijesUlesét, azonosftani kell

az ajánló választópolgárt, meg kell állapItani, hogy rendelkezik.-e választójoggal, továbbá

meg kefl állapItani, bogy az érvényes ajánlások szárna eléri-e a jeloltséghez sztikséges szdrnot.

A helyi anlcormányzati képviselôk ës polgárrnesterek valasztásárOl szOló 2010. évi L. torvény

9. § (1) bekezdese ertelmében egyéni választókeruleti képviselOjeldlt az lehet, akit az adott

válasziókerulet választópolgarainak I %-a jeloitnek ajánlott. ennek megfelelOen az 8. számd

egyéni választokerUlethen 19 érvényes ajánlás szUkséges.

A Ve. 127. §-a elöIrja, hogy az ajánldsok ellenôrzesét a jelOlt bejelentésétôl számitott hárorn

napon belul el keH végezni. Az ajánlások té.teles ellenörzését nem kell tovdbb folytatni, ha

bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlasok száma den ajeloltséghez szukséges száinot. Az

ajanlasok ellenonzésének eredinényénöl a választási inoda tajékoztatja a jelolt nyilvdntartásba

vételére illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. § rendelkezései szerint az illetékes választdsi bizottság ininden, a törvényes

feltételeknek megfelelô jelOltet — ]egkésôbb a bejelentést koveto negyedik napon

nyilvántartásba vesz.

A fenti jogszabályhelyekre figyelernmel a Bizottság a rendelkezö részben foglaltak szenint

dontott ajelölt nyilvántartásba vételéröl.

A Bizottság hatdskorét a yE. 3071G. § (2) bekezdése biztosItia.

A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetosCgét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) bekezdése alapján hiztositotta.

Hatánidö: azonnal

Felelös: HVB elnok

Békés, 2014. szeptember 10.

bizottsági elnök


