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A Békés Városi Helyi Választási Bizottság 8/2022. (V. 18.) számú határozata

a Megoldás Mozgalom jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételéről

A Békés Városi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a békési 1. számú
egyéni választókerületben 2022. június 26. napjára kitűzött időközi önkormányzati
képviselőválasztáson a Megoldás Mozgalmat (1 101 Budapest, Expo tér 5-7.) jelölő
szervezetként nyilvántartásba 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 fellebbezést nyújthat be a Békés Megyei Területi Választási
Bizottságnak (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) címezve. A fellebbezést személyesen, levélben
(cím: 5630 Békés, Petőfi utca 2.), telefon (66/4 1 1 -O 1 1 )‘ fax (66/4 1 1 -230) vagy elektronikus
levélben (e-mail cím: varoshaza(bekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a
jelent határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2022. május 2 1 . napján 1 6 óráig
megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a
bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtój ának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés illetékmentes.

INDOKOLÁS

Békés 01 . számú egyéni választókerületének önkormányzati képviselője 2022. év április hó 4.
napi hatállyal képviselői mandátumáról írásban lemondott. Ezt követően a Bizottság 2/2022.
(IV. 1 3 .) számú határozatával időközi önkormányzati képviselő-választást tűzött ki a békési 1.
sz. választókerületben.

A Megoldás Mozgalom képviselője a Békés Városi Helyi Választási Irodához 2022. május 17.
napján benyújtott, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 7. mellékletében előírt, P3 jelű
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formanyomtatványon (Jelölő szervezet bejelentése) kérte a szervezet jelölő szervezetként
történő nyilvántartásba vételét.

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

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. -a
kimondja: „ Az illetékes választási bizottság minden, a törvényesfeltételeknek megfelelőjelölő
szervezetet, jelöltet, illetve listát — legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon —

nyilvántartásba vesz.”

A Ve. 133. (1) bekezdése előírja: „A választási iroda a bejelentett szervezet létezését és
adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentettjelölt adatait
a központi névjegyzékben ellenőrzi.”

A Ve 307/D. (1 ) bekezdése szerinti időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba ajelölő szervezetet.

A fentiek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/D. (1) bekezdése alapozza meg.

A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. -a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 22 1 .

(1) bekezdése, valamint 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.

A Bizottság hatásköre a Ve. 302. (2) bekezdésén és a 1 1 . (1) bekezdésén alapul.

A Bizottság határozata a felhívott jogszabályhelyeken kívül a Ve. 44-49. -ainak
rendelkezésein alapul.

A fellebbezés lehetőségét a Ve. 22 1 ( 1 ) bekezdése, valamint a 223 . ( 1 ) és (3) bekezdése
biztosítja.

Békés, 2022. május 18.

(P;Ld (UQL
Zseák Sándorné

elnökhelyettese
Ertesül:

- Megoldás Mozgalom (rövid úton és postai
- Irattár

Közzétéve:
- Békés Városi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
- A Hivatal honlapján (http://bekesvaros.hu)
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