BÉKÉSI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
5630 Békés. Petőfi u. 2.

Iktatószám:

Tárgy: Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

A Békési Helyi Választási Bizottság
4/2018. (VII. 11.) számú

HATÁROZATA
a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör jelölő szenezetként történő
nyilvántartásba vételérőL
A Békési Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a békési I. számú egyéni
választókerületben 2018. szeptember 02. napjára kitűzött időközi önkormányzati
képviselőválasztáson a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kört (‘szék/telve: 5630
Békés, Lánca. 52.) /eiölő szervezetként nvflrántartásbn veszi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,jelölt. jelölő szervezet.
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozat
ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen. levélben (cím: 5630 Békés. Petőli
utca 2.), telefon (66/411-011), fax (66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:
varoshazahekesvaros.liu) kell előterjeszteni úgy. hogy az legkésőbb a jelent határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

—

—

INDOKOLÁS
A Bizottság az 1/2018. (V. 31.) számú határozatával idöközi önkormányzati képviselőválasztást
tűzött ki a békési 1. számú egyéni választókerületben.
A Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör képviselője a Békési Helyi Választási Irodához
2018. július 9. napján érkezett
ci he/vi önkornzánvzcni képviselők és polgannesterek
vcWasz;ásán. valamint ci nemzetLvégi önkonnányzati képviselők vcWasztásán ci választási irodák
haláskorébe tartozó fWadatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nvomtatványokról szó/ó 4/2014. (Vii. 24.) ÍM rendelet 10. melléklete szerinti P3
jelű förmcmyomtaiványon (Jelölő szervezet bejelentése) kérte a szervezet jelölő szervezetként
történő nyilvántartásba vételét.
—

-

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. (1)
bekezdése akként rendelkezik. hogy A választási iroda a bejelentett szentet létezését és
adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelöl; adatait
a központi itéjeozékheiz el/enőrizi.
.‚

A Helyi Választási Iroda ellenőrizte a szervezet adatait a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában.

BÉKÉSI hELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
5630 Békés, Petőfi u. 2.
A Ve. 132. *-a kimondja, hogy „.4: Illetékes választási bi:ouság minden, a tö,-i’énves
fdlételeknek íneg/delő jelölő s:en’ezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a hejeleniését követő
negvediic napon nyilvántartásba vesz.
—

—

A Ve 307/D. * (1) bekezdése értelmében az időközi választáson a Jelölt. illetve lista
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba ajelölő szervezetet.
A Ve 307/G. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők választásán az egyéni
lista ás az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgánriester-jelöltet a helyi választási
bizottság, a JZ5polgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Fentiek alapján a Bizottság a rendelkező részben Foglaltak szerint döntött.
A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/D.

(1) bekezdése állapította meg.

A Bizottság határozata a felhívott jogszabályhelyeken kivül a Ve. 44-49.
rendelkezésein alapul.
A Fellebbezés lehetőségét a Ve. 221
biztosítja.

*-ainak

* (1) bekezdése. valamint a 223. $ (1) és (3) bekezdése

Békés, 2018. július II.

Palatinuk Pál
;ztási bizottság elnöke

Erről értesül:
Jobbo]dali Összefogás Békésért Polgári Kör (rövid úton és postai úton)
-

Közzétéve:
Békési Polgániiesteri [livatal hirdetőtábláján
A Hivatal honlapján (http://bekcsvaros.hu)
-

-
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