
Békés Városi Helyi Választisi Bizottsáp
92/2014. (IX.lOi számü

HATAROZATA

Bekes Városi I-lelyi Vdlasztási Bizottság (továhbiakban: Bizottság) a helyi onkormdnyzati
képviselôk és polgdrmesterek 2014. oktOber 12. napjára kitüzOrt általános választásán Bekés
Városban a Jobbik Magyarországért Mozgalom — aldbbi képviselOjeloltek nevét tartalmazó —

kompenzációs listáját nyilvántartásba veszi.

SOrSZárn

__________

JelöIt neve - Jelölt személyiazonosItója —.

1. Dr. Seres István
2. Zubán István
3. — Kiina David
4. —- Király Miha!y_
5. Kiss_Zoltdn
6. Foldesi Mihaly

Jelen hatârozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplô választópolgár, jelolt, jelolö
szervezet, továbhá az ugyben érintett természetes és jogi személy, jogi szeinélyiség nélküli
szervezet — jogszabálysértésre hivatkozassal, illetve a Bizottság mérlegelési jogkorében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyüjthat be. A fellebbezést szernélyesen, levélben (cim: 5630
Békés, Petâfi u. 2.), telefon (66/411-011) vagy elektronikus levélben (e-mail cim:
varoshaza@bckesvwos.hu) kell elöterjeszteni dgy, hogy az legkésôhb a jelen határozat
meghozatalátdl sztiniItott harmadik napon 16 órdig megérkezzen.

INDOKOIJAS

Samu Tarnás Gergô a Jobbik Magyarországért Mozgalorn képviselôje 2014. szeptember 9.
napján kérte a jelblö szervezet kompenzdciOs listájának nyilvántartásba vételét a helyi
onkormdnyzati képviselôk és polgdrmesterek 2014. október 12. napjara kituzott általános
választasán a helyi onkormdnyzati kdpviselök és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi onlcormányzati képviselök választásán a választási irodák hatáskorébe tartozO
feladatok végrehajtásának részletes szabályairOl és a választási eljdrásban haszndlandO
nyomtatványokról szólO 4/2014. (VII. 24.) TM rendelet (a tovdbbiakban: Rendelet) 19.
mellékletében elöIrt, szabályszerüen kitoltott Li jelü formanyomtatvánnyal. Egyidejüleg
benyüjtásra kerultek a listán szereplä jeloltek által aláfrt, a Rendelet 22. mellékletében
nieghatdrozott SZ4 jelü formanyomtatványok is.

A helyi onkormányzati képviselôk és polgármesterek választdsárál szolo 2010. évi L. törvény
10. § (1) bekezdése szerint a 10.000-nél tobb lakosü telepulésen kompenzációs listát az a
jelolO szervezet allfthat, ainely a telepulés egyéni választókeriileteinek tUbb mint feleben
jeloltet dllItott. Ennek megfeleLöen a Békés Városában a kompenzációs lista allftasának
feltétele legaláhb 5 egyéni képviselôjelölt állItása.

A választási eljdrásról szóló 2013. évi XXXVI. torvény (a továbbiakbaxi: Ve.) 129. § (1)
bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalrnaznia kell a listán állitotI valainennyi jelolt
nevét, személyi azonosItóját, lakcIrnét, valarnint nyilatkozatát arról, hogy a jelolést elfogaclja,
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és nincs olyan Eisztsége, amely osszeférhetetlen a képviselôi rnegbIzatással, illetve
rnegvdlasztása esetén arról leniond.

A ye. 129. § (2) bekezddse szerint a Iistán legfeljebb hdrornszor axrnyi jeloit dllitható, mint a
listán megszerezheto mandátuniok sznia. Ennek megfeleloen Békés Varoshan a
kornpenzációs listán legfeljebb 9 kepviselojelalt neve szerepelhet.

A Ve. 307/I. § (1) bekezdése értelmében a kompenzdciós Iisrát legkésobb a szavazást
megelözö harmincharmadik napon kell bejelenteni.

A ye. 132. §-a kirnondja, bogy az illerekes választási bizottsag niinden, a törvényes
fellételeknek megfelelö listát — lekésöbb a bejelenteset kovetö negyedik napon -.

nyilvántartásba vesz.

A Jobbik Magyarorszdgért Mozgalom 6 egyéni választOkerfilethen állitott jeloltet, a listán
szereplô személyek a szUkséges nyilatkozatokat ntegtették. Erre figyelemmel — a fenti
jogszabalyi rendelkezések alapján — a Bizottság a rendelkezö részben foglaltak szerint dontött
a lista nyilvántartásba vételérôl,

A Bizottság hatáskorét a ye. 307/I. § (2) bekezdése biztositja.

A Bizottság hatarozatdt a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, a fellebbezés lehetöségét a Ve. 221. §
(1) bekezdése, valamint 223. § (1) és (3) hekezdése alapján biztosftotta.

Határidö: azonnal

Felelos: HVB elnok

Békes, 2014. szeptember 10.

Palatinus Pal
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