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Makó Város Helyi Választási Bizottságának 2014. szeptember 5. napján megtartott
ülése jegyzőkönyvéből
38/2014.(IX.05.) HVB hat.
Tárgy: Dr. Szabó Attila, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni
választókerületi képviselőjelöltjének nyilvántartásba vételének elutasítása
HATÁROZAT
Makó Város Helyi Választási Bizottsága Dr. Szabó Attila, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom egyéni választókerületi jelöltként történő
nyilvántartásba vételét elutasítja.
E határozat ellen fellebbezést lehet előterjeszteni a Csongrád Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címezve, melyet Makó Város Helyi Választási Bizottságánál (továbbiakban:
HVB) kell benyújtani, oly módon, hogy a fellebbezés a megtámadott határozat
meghozatalától számított 3 napon belül, azaz 2014. szeptember 8-án 16 óráig
megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezés benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet jogosult.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak
tagja. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(Ve.) 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat:
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával együtt a benyújtása napján
felterjeszti az elbírálásra jogosult választási bizottság elé.
INDOKOLÁS
Dr. Szabó Attila, a JOBBIK Magyarországért Mozgalom egyéni választókerületi
képviselőjelöltje 2014. szeptember 5. napján kérte egyéni választókerületi jelöltként
történő nyilvántartásba vételét Makó város 02. szám egyéni választókerületébe. Ennek
érdekében a HVB-hoz benyújtotta
· a korábban kiadott 4 darab, sorszámozott ajánlóívet hiánytalanul és sértetlenül,
továbbá
· a jelöltbejelentés célját szolgáló E2 jelű formanyomtatványt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 5. § (1) bekezdése szerint a 10.000-nél több lakosú településen a képviselők
vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán- jutnak
mandátumhoz.
A 9. § (1) bekezdése szerint egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.)
IM rendeletének 16. §-a alapján az egyéni választókerületi jelölt, valamint
a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a Makói Helyi Választási Iroda
vezetője 2014. augusztus 18-án közzétett közleményével a központi névjegyzéknek a
2014. augusztus 15-i adatai alapján megállapította, mely szerint Makó 02. számú egyéni
választókerületében a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 24.
A Makói Helyi Választási Iroda az ajánlóívek adatait a Jelöltellenőrző Rendszeren
keresztül ellenőrizte és annak eredményéről a Helyi Választási Bizottságot tájékoztatta.
A Helyi Választási Bizottság a mai napon tartott ülésén megállapította, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, tekintettel arra, hogy a leadott
ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltajánláshoz szükséges 24
darabot az alábbiak miatt:
A Ve. 122. § (1) bekezdése értelmében az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a
választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját,
magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár
saját kezűleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai
érvénytelenek.
(5) Az ajánlás nem vonható vissza.
(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
125. § (1) A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
(2) 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.
(3) Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven
feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek
nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
126. § Az ajánlás érvényes, ha
a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív
benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a
választókerületben,
b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival
teljeskörűen megegyeznek,
c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.
Dr. Szabó Attila által a Helyi Választási Iroda részére átadott 4 db ajánlóív feldolgozásra
került.
Az 57041G001 sorszámú ajánlóíven 6 ajánlás került elfogadásra, 1 érvénytelen a személyi
azonosító hiányában.
Az 57041G002 sorszámú ajánlóíven 2 ajánló, az 57041G003 sorszámú ajánlóíven 6 ajánló
nem jogosult a választókerületben jelöltet állítani, így ajánlásuk érvénytelen.
Az 57041G002 sorszámú ajánlóíven így 6 ajánlás került elfogadásra. Az 57041G003
sorszámú ajánlóíven így 2 ajánlás került elfogadásra. Az 57041G004 sorszámú ajánlóíven
8 ajánlás került elfogadásra.
A rögzített 4 db ajánlóíven így csak 22 db érvényes ajánlás volt, mely kevesebb a
választókerületben a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számától.
Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján Dr.
Szabó Attila a JOBBIK Magyarországért Mozgalom Makó 02. számú egyéni
választókerületi jelöltként történő nyilvántartásba vételét elutasította.

A határozat a Ve. 46. §-án, 122. §-án, 124. § (1) bekezdésén, 125. §-án, 126. §-án, 127. §án, 133. § (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1) bekezdésén, 9. § (1) bekezdésén, míg a
jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a Ve.
221. §-án, 223-224. §-ain és a 307/P § (2) bekezdés c) pontján alapul. Az illetékmentesség
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Makó, 2014. szeptember 5.
…………………………………………….
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