SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szám: 1408-100/2006.

Tárgy: Polgármester nyilvántartásba vétele
53/2006. (VIII.24.) sz. HVB. határozat

A Szombathely Város Választási Bizottsága DR. SZABÓ GÁBOR szombathelyi
lakost, az MDF jelölő szervezetek polgármester jelöltjeként a 2006. évi helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán polgármester jelöltként
PM/2. sorszám alatt,
nyilvántartásba

v e t t e.

E határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a jelen határozatot kibocsátó választási bizottságnál kell benyújtani,
azt a Vas megyei Területi Választási Bizottság bírálja el.
INDOKOLÁS
Az MDF jelölő szervezet képviselői 2006. augusztus 23-án kezdeményezték Dr.
Szabó Gábor szombathelyi lakos polgármester jelöltjeként való nyilvántartásba
vételét.
A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (továbbiakban Ve.) 52. § (2) bekezdésében meghatározott
ajánlószelvényeket, nyilatkozatokat, a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvénynek, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló
29/2006. (XII.21.) BM rendelet 2. számú mellékletében előírt formában.
A Választási Bizottság, a választási iroda bevonásával elvégezte a Ve. 54.§-ban
előírt ellenőrzést és megállapította, hogy Dr. Szabó Gábor, szombathelyi lakos
nyilvántartásba vételi kérelme a fenti jogszabályokban előírt, továbbá a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. tv.
27. § (2) b.) pontja, továbbá ezen jogszabály 47. § (3) bekezdésében előírt
feltételeknek megfelel.
A Választási Bizottság a polgármester jelöltet a Ve. 55.§ (2) bekezdése szerint
nyilvántartásba vette.
A Bizottság az átvett ajánlószelvényeket megőrzi és a választás napján azokat az
1997. évi C. törvény 59. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint megsemmisíti.
A szombathelyi Helyi Választási Bizottság határozata a Ve. 29/B. § (1), (2)
bekezdésein alapul.
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A szombathelyi Helyi Választási Bizottság a jogorvoslati jogot a Ve. 79. §-a és 80. §a alapján biztosította.
jogot a Ve. 79. §-a és 80. §-a alapján biztosította.
Szombathely, 2006. augusztus 24.
Szabó András sk.
helyi választási bizottság
elnök

