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HATAROZATA

Békés Városi Helyl Választási Bizoltság (rnvábhiakhan: I3izottság) a helyi onkormányzati
képviselök és polgarmesterek 2014. oktáber 12. napjára kitfizott általános választásán Békés
Városban a Nenizeti Osszefogás Békésert Lokáipatrióta Egyesulet — alábbi képviselöjeloltek
nevét tartalmazO •.-koinpenzációs Iistájdt nyilvántartásba veszi.

Sorszám JeIoIt neve Jelöltszemélyi azonosItója
1. Mészáros Sándor
2. Vámos László
3. ZubaJános
4. Kovács Gáhor
5. Fabi István
6. Andor Jânos
7. Koresog Gyorgy
8. Takács Gábor

Jelen határozat ellen a kozponti névjegyzékben szereplô választópolgdr, jelolt, jeIoIö
szervezet, tovabhd az ugyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkUli
szervezet — jogszabalysértésre hivatkozässal, illetve a Bizottsdg mérlegelési jogkörében hozott
hatdrozata ellen — fellebbezést nyiijthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (elm: 5630
Békés, Petôfi u. 2.), telefon (66/411-011) vagy elektroni.kus levelben (e-mail cIm:
varoshaza@bekesvaros.hu) kell elOterjeszteni ágy, hogy az legkésöbb a jelen határozat
meghozatalától számItott harmadik napon 16 Oráig megérkezzen.

INDOKOLAS

Mészdros Sándor a Nemzeti Osszefogas Békésért Lokalpatrióta Egyesulet kepviselôje 2014.
szeptember 9. napjdn kérte a jelolö szervezet kompenzáciOs listájának nyilvantartásba vételét
a helyi onkormányzati képviselok és polgármesterek 2014. októher 12. napjára kitüzott
általános választásán a helyi onkonminyzati képviselök és polgárrnesterek vdlasztasan,
valamint a neinzetiségi önlcorniányzati képviselôk választásán a választasi irodák hataskorébe
tartozó feladatok végrehajtdsánk részletes szabdlyairól és a választasi eljárásban hasznalandó
nyomtatványokrOl szoló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19.
mellékletében elôirt, szabdlyszeruen kitoltott L7 jelü forrnanyomtatvánnyal. Egyidejüleg
henyiijtásra kertiltek a listán szereplö jelöltek által aláirt, a Rendelet 22. mellékletéhen
meghatározott SZ4 j elü fornianyomtatv ányok is.

A helyi onkormányzaii képviselôk és polgármesterek választásáról szolo 2010. évi L. torvény
10, § (1) bekezdése szerint a 10.000-nél tobb lakosü telepulésen kompenzációs listát az a
jeldlô szervezet allfthat, arnely a telepUlés egyéni választókeruleteinek tobb mint felében
jeloltet allftott. Ennek megfelelöen a Békés Városában a kompenzaciós lista állitásának
feltét&e legalább 5 egyéni képviselojelolt dllItasa.

A vñlasztási eljárdsról szOlo 2013. évi XXXVI. lörvény (a tovabbiakban: Ve.) 129. § (1)
hekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a Iistán állitott valamennyi jelolt
nevét, szernélyi azonosftojat, lakelmét, valamint nyilatk.ozatát arrOl, bogy a jelölést elfogadja,



és nines olyan tisztsége, timely osszeférheletlen a kepviselöi meghfzatIssa1, ilietve

megválasz.tdsa esetén arrél lernond.

A Ve. 129. § (2) bekezclése szerint a listdn Iegfeljebb hároinszor annyl
listán megszerezhetô mandaturnok száma. Ennek megfelelöen
kornpenzációs listán legfeijehb 9 képviselojelolt neve szerepelhet.

A Ve. 307/I. § (1) bekezdése ërtelniében a kompenzációs listát iegkésöbh a szavazást
megelözô harminchaimadik napon kell hejelenteni.

A Ve. 132. §-a kimondja, bogy az illetékes
fehételeknek rnegfelelô listát — lekesObb a
nyilvantartasba vesz.

A Nemzeti Osszefogás Békésért Lokálpatridta EgyesUlet 8 egyéni választOkeruletben állutoit
jeloltet, a listán szereplö szernélyek a szUkséges nyilatkozatokat megtették. Erre figyelemmel

a fenti jogszabályi rendelkezések alapján — a Bizottság a rendelkezô részben foglautak
szerint dontOtt a lista nyilvántartásba vételérôl.

A Bizottság hatáskorét a Ve. 307/I. § (2) bekezdése biztosItja.

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

Határido: azonnal

Felelös: I-IVB elnok

jeloit állftható, nnnt a
Békés Városban a

választási bizottság minden, a torvényes
bejelentését kovetô negyedik napon —

Békés, 2014. szeptemher 10.

bizottsági elnök


