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Vas megyei 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottsága
8/2006. (03.24.) sz. határozata
A Vas megyei 01. számú OEVB a 2006. április 9-i egyéni országgyűlési
képviselőválasztáson induló egyéni jelöltek vonatkozásában a Vas megyei 01. OEVK
szavazólapjainak adattartalmát megvizsgálta, azt hibásnak találta, ezért javításra
visszaadja.
Felhatalmazza a Választási Iroda Vezetőjét, hogy a javítással ellátott szavazólap-mintákat a
Területi Választási Irodának valamint az Országos Választási Irodának továbbítsa.
E határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül bármely választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben 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
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról rendelkező
60/2005.(XII.21.) BM rendelet 10. § g./ pontja alapján az országgyűlési egyéni választási
iroda feladata előterjeszteni az OEVB részére az A/4 méretű egyéni választókerületi
szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 90/A.§ (2) b./ pontja alapján
az OEVB
hatáskörébe tartozik az egyéni választókerület szavazólapja adattartalmának jóváhagyása.
A választási bizottság a Vas megyei 01. OEVK szavazólapminta adattartalmát ellenőrizte.
Megállapította, hogy a MSZP-SZDSZ és a FIDESZ-KDNP kettős jelölőszervezetek
elnevezésében a két jelölőszervezet neve közé vessző szükséges, továbbá, hogy a FIDESZ
jelölőszervezet megnevezésénél a FIDESZ szóköz-szóköz Magyar Polgári Párt elnevezés
szerepeljen, továbbá, hogy az MDF jelölőszervezet emblémája ugyanakkora legyen, mint a
többi jelölőszervezet emblémája, ezért a szavazólapminta javítása szükséges, melyet a
bizottság a szavazólapmintán elvégzett.
Az Országos Választási Iroda vezetőjének 6/2006. (III.21.) intézkedésében foglaltak alapján
felhatalmazta a választási iroda vezetőjét, hogy az ellenőrzött és javítással ellátott
szavazólapmintát a Területi Választási Irodának és az Országos Választási Irodának
továbbítsa.
A határozat az idézett jogszabályokon, valamint a Ve. 29/B. § , 79. § (1) és 80. § (1) és (2)
bekezdésein alapszik.
Szombathely, 2006. március 24.
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