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Szám: 1408-385/2006.

Tárgy: Helyi önkormányzati képviselőjelölt
nyilvántartásból való törlése

205/2006. (IX. 21.) sz. HVB határozat
A Szombathely Város Választási Bizottsága DR. RADNAI ENDRE SZOMBATHELYI lakost,
a 2006. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a szombathelyi 3.
számú egyéni választókerületben 3. EVK/2. sorszám alatt nyilvántartásba vett egyéni
képviselőjelöltet a
nyilvántartásból

t ö r ö l 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
Dr. Radnai Endre szombathelyi lakost, az MDF jelölő szervezet jelöltjét 2006. augusztus 24én a Választási Bizottság helyi önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.
Dr. Radnai Endre szombathelyi lakos 2006. szeptember 19-én kezdeményezte a
nyilvántartásból való törlését.
A nyilvántartásból való törléshez a jelölt benyújtotta a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (továbbiakban: Ve.) 58. §-ban meghatározott nyilatkozatot, valamint az E1 lapot.
A Ve. 58. § szerint: „A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban
lemondott, választójogát elvesztette, vagy meghalt. A kiesett jelölt nevét a jelöltek
nyilvántartásából, illetőleg a szavazólapokról törölni kell.”
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. (V.30.) BM rendelet 2. sz.
mellékletének 1.3. bekezdése szerint: „Az illetékes választási bizottság a benyújtott iratok és ahol ez szükséges, az ajánlások ellenőrzésének eredménye - alapján döntést hoz a
bejelentett szervezet, jelölt, lista nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartásba vétel
visszautasításáról, illetve szükség esetén a már nyilvántartásba vett jelölés/listaállítás
megsemmisítéséről.”
A Választási Bizottság a jelöltet a fenti jogszabályok alapján a nyilvántartásból törölte.
A szombathelyi Helyi Választási Bizottság határozata a hivatkozott jogszabályokon, valamint
a Ve. 29/B. § (1), (2) bekezdésein alapul.
A szombathelyi Helyi Választási Bizottság a jogorvoslati jogot a Ve. 79. §-a és 80. §-a
alapján biztosította.
Szombathely, 2006.szeptember 21.
Szabó András sk.
elnök

