VAS MEGYEI 02. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szám: 1.302-62/2006.

Tárgy: S. A. által benyújtott ajánlószelvények érvénytelenségének megállapítása

8/2006. (III.11.) Vas megyei 02. sz. OEVB
HATÁROZAT
A Vas megyei 02. számú Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság
megállapítja, hogy S. A. a MIÉP-Jobbik jelölő szervezet jelöltje által az országgyűlési
képviselőjelöltkénti nyilvántartásba vétele során benyújtott 478 db ajánlószelvény
átadása nem a hivatalos ajánlószelvényen történt, így a hivatalos ajánlószelvények
száma 438 db.
Felhívja a Választási Bizottság S. A. és a jelölő szervezet figyelmét arra, hogy a
nyilvántartásba vételi kérelemhez 2006. március 13-ig további érvényes
ajánlószelvényeket nyújthatnak be.
A határozat ellen, a meghozatalától számított 3 napon belül fellebbezést lehet
előterjeszteni a döntést hozó Választási Bizottságnál. A fellebbezést a Vas megyei
Területi Választási Bizottság bírálja el.
INDOKOLÁS
S. A. szombathelyi lakos, a MIÉP-Jobbik jelölő szervezet jelöltjenként, 2006. március
10-én kérte országgyűlési képviselőkénti nyilvántartásba vételét. A bejelentéshez
mellékelt 916 db ajánlószelvényt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 54. § (1)
bekezdése előírja, hogy az ajánlásokat az illetékes választási bizottságnak
ellenőriznie kell. A (2) bekezdés kimondja: ”Az ajánlások ellenőrzése a
számszerűség, a 46. § (2) bekezdésében és az 50. § (1) bekezdésének a)-b)
pontjában, valamint (2)-(3) bekezdésében foglaltak ellenőrzését, továbbá az
ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.”
A Ve. 50. § (1) bekezdés a) pontja szerint érvénytelen az az ajánló szelvény, amelyet
nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le.”
A Választási Bizottság megvizsgálta a benyújtott ajánlószelvényeket és
megállapította, hogy 478 db ajánlószelvény fénymásolt, nem a hivatalos
ajánlószelvény.
Ezzel
egyidejűleg
megállapította,
hogy
a
fénymásolt
ajánlószelvények érvénytelenek.
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Az országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételéhez 750 db érvényes
ajánlószelvény szükséges, a további törvényi feltételeken kívül.
A fénymásolt ajánlószelvények miatt, S. A. által benyújtott ajánlószelvények száma
750 db alá csökkent. A Választási Bizottság emiatt hívta fel figyelmét az
ajánlószelvények pótlásának lehetőségére.
Tájékoztatja a Választási Bizottság S. A. és a jelölő szervezetet, hogy a jelölt
bejelentésére 2006. március 17-én 16.00 óráig van lehetőség.
A határozat az idézett jogszabályokon, valamint a Ve. 29/B. § , 79. § (1) és 80. § (1)
és (2) bekezdésein alapszik.

Szombathely, 2006. március 11.
Szabó András sk.
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