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19/2019. (VIII.27.) HVB számú határozata
Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága Bokányi Adrienn
szombathelyi lakost az Éljen Szombathely! Egyesület, MOMENTUM Mozgalom,
Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt,
Lehet Más a Politika, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Magyar Szolidaritás Mozgalom,
Mindenki Magyarországa Mozgalomjelölő szervezetek egyéni képviselőjelöltjét a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán Szombathely
település 02. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjeként Szombathely
település 02. EVK/02. sorszám alatt
n y i l v á n t a r t á s b a v e t t e.
E határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb e határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen Szombathely Megyei Jogú
Város Helyi Választási Bizottságához (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.). A
fellebbezésről a Területi Választási Bizottság dönt.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – a 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 benyújtójának
nevét, telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
Bokányi Adrienn, az Éljen Szombathely! Egyesület, MOMENTUM Mozgalom,
Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt,
Lehet Más a Politika, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Magyar Szolidaritás Mozgalom,
Mindenki Magyarországa Mozgalom jelölő szervezetek egyéni képviselőjelöltje 2019.
augusztus 27. napján kezdeményezte a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi
önkormányzati választáson Szombathely településen egyéni választókerületi
képviselő-jelöltkénti nyilvántartásba vételét a 02. számú egyéni választókerületben.

A nyilvántartásba vételhez átadta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban Ve.) 124 §-ában foglaltak szerint az ajánlóíveket, továbbá 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 14. melléklete
szerinti E2 nyomtatványt.
Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)–(3) bekezdései szerint minden nagykorú
magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti
képviselők választásán választó és választható legyen. Az Európai Unió más
tagállamának
magyarországi
lakóhellyel
rendelkező
minden
nagykorú
állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és
választható legyen. Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 120.§ (3)
bekezdése értelmében az ajánlóív iránti igény benyújtása során a jelöltnek nyilatkoznia
kell arról, hogy
- a jelölést elfogadja,
- nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással,
illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenségét megszünteti.
A Ve. 120.§ (4) bekezdése szerint ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet
igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.
A Bizottság megállapította, hogy a jelölt 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 9. melléklete szerinti A4 jelű nyomtatványon megtette a
Ve. 120.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A Választási Iroda a központi névjegyzékből megállapította, hogy a jelölt rendelkezik
választójoggal.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E.§
kimondja, az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda
vezetője állapítja meg a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő
munkanapon. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok
számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik nap adatai
alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé
kerekítve kell megállapítani.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9.§ (1) bekezdése értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi

képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a
jelöltnek ajánlott.
Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője 2019.
augusztus 8. napján kelt „KÖZLEMÉNY”-ében Szombathely Megyei Jogú Város
település 02. számú egyéni választókerületében az egyéni választókerületi jelölt
állításához szükséges ajánlások számát 45 ajánlásban határozta meg.
A Ve. 125-126.§-ai határozzák meg az ajánlások ellenőrzésének szabályait az
alábbiak szerint:
A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
- az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122.§-ban foglalt
követelmények teljesülését,
- azonosítani kell az ajánló választópolgárt,
- meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell
állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges
számot.
Az ajánlás érvényes, ha
- az ajánló választópolgár az ajánlóív kiadásának és benyújtásának napja közötti
bármely időpontban jogosult volt jelöltet állítani a választókerületben,
- az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai – az aláírás kivételével –
a szavazóköri névjegyzék adataival megegyeznek,
- az ajánlás megfelel a 122.§-ban foglalt követelményeknek.
A Választási Bizottság, a választási iroda bevonásával elvégezte a Ve. 125. §-ban
előírt ellenőrzést, és megállapította, hogy Bokányi Adrienn egyéni képviselőjelölt a
nyilvántartásba vétel fenti jogszabályokban előírt feltételeinek megfelel, a szükséges
számú ajánlást összegyűjtötte.
A Választási Bizottság a jelöltet a Ve. 132. § szerint nyilvántartásba vette.
A jelölt az általa igényelt és 2019. augusztus 24. napján átvett 15 db ajánlóívet
hiánytalanul átadta a választási irodának. Szombathely Megyei Jogú Város Helyi
Választási Irodája az átvett ajánlóíveket megőrzi és azokat a szavazást követő
kilencvenedik nap utáni munkanapon a Ve. 128.§ alapján megsemmisíti.
E határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 132. §-án alapul, a jogorvoslati jogot a Ve. 221.§, 223-225.§, valamint a 307/P.§
(2) bekezdés c) pontja alapján biztosította.

Szombathely, 2019. augusztus 27.

Dr. Popgyákunik Péter sk.
a Választási Bizottság elnöke

