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57/2006.     Tárgy: Bognár Istvánné 
       önkormányzati képviselő jelölt  
       jelölésének elfogadásáról és 
       nyilvántartásba vételéről döntés 
 
 
Komárom Város Helyi Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény 105. §. (2) bek. „a” 
pontjában kapott felhatalmazás alapján meghozta az alábbi  
 
 

HATÁROZAT-ot 
 
 

A Helyi Választási Bizottság Bognár Istvánné Komárom, Olajmunkás u. 3. szám alatti lakos, 
önkormányzati képviselő jelölt, a Magyarországi Munkáspárt 2006. jelöltje jelölését a 2006. 
évi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a kisebbségi önkormányzati 
képviselők választására Komárom város 01-es számú választókerületében 
 
 

ELFOGADJA és NYILVÁNTARTÁSBA veszi. 
 
 

A Helyi Választási Bizottság a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki. 
A határozat nyilvános közzétételét a Helyi Választási Bizottság elrendeli. 
Felhívja a nyilvántartásba vett önkormányzati képviselőjelölt figyelmét arra, hogy a be nem 
nyújtott, esetleg még rendelkezésre álló, vagy a nyilvántartásba vétel után birtokába került – 
jelölését támogató – ajánlószelvényeket 2006. szeptember 11. napjáig köteles megsemmisíteni 
és az erről szóló jegyzőkönyvet 2006. szeptember 14-én 16.00 óráig Komárom Város Helyi 
Választási Bizottságának át kell adni (2900 Komárom, Szabadság tér 1. I. em. 15. sz.) 
 
A Választási Bizottság határozata ellen kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással – 
fellebbezést a Komárom Város Helyi Választási Bizottságánál (2900 Komárom, Szabadság 
tér 1. I. em. 15. sz.) de a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottsághoz 
címezve (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) 3 példányban úgy lehet benyújtani, hogy az legkésőbb a 
megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül (2006. szeptember 10.) a 
Komárom Város Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Dr. Horváth István (Komárom, Szamos u. 5. szám alatti lakos) a Magyarországi Munkáspárt 
2006 jelölő szervezet megbízottja 2006. szeptember 4. napján megjelent Komárom Város 
Helyi Választási Iroda vezetőjénél a 2006. évi október 1-i önkormányzati képviselők és 
polgármester, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán Bognár 
Istvánné a komáromi 01-es választókerületben önkormányzati képviselőjelöltként történő 
bejelentése és nyilvántartásba vétele céljából.  
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A bejelentéshez, nyilvántartásba vételhez leadott, csatolt 19 db, jelölését támogató 
ajánlószelvényt, valamint önkormányzati képviselőjelölt bejelentésére szolgáló 
E1-es formanyomtatványt, valamint mellékelte, pontosan kitöltötte és aláírta a törvény által 
előírt nyilatkozatait is. 
A Választási Bizottság 2006. szeptember hó 07. napján megtartott, határozatképes ülésén a 
benyújtott ajánlószelvényeket és formanyomtatványokat – a HVI munkatársai és 
számítógépes rendszere segítségével – megvizsgálta. Megállapította, hogy Bognár Istvánné 
Komárom Város 01-es számú egyéni választókerületi jelöltet bejelentő jelölő szervezet 
(Magyarországi Munkáspárt 2006.) bejelentése az 1997. évi C. törvény 52. §. (1) 
bekezdésében megjelölt törvényes határidőn belül történt, a bejelentés tartalma mindenben 
megfelelt az 1997. évi C. törvény 52. §. (2) bekezdésében rögzített követelményeknek. A 
jelölt számítógépes nyilvántartásba vételéről Komárom Város Helyi Választási Irodája 
igazolást adott ki. 
A jelölő szervezet által benyújtott ajánlószelvényeket a Választási Bizottság az 1997. évi C. 
törvény 54. §-ában előírtak szerint ellenőrizte. Megállapította, hogy a benyújtott 19 db 
ajánlószelvényből 19 db ajánlószelvény a jelölt törvényes, érvényes ajánlását rögzítette, 
azokat a jelölésre jogosultak töltötték ki és a választópolgárok saját kezű aláírásukkal a 
jelölést hitelesítették. Így a jelölés a törvényes feltételeknek megfelelt, az ajánlások száma 
elérte az 1990. évi LXIV. tv. 27. §. (1) bekezdésében a jelölés érvényességéhez kötelezően 
előírt és a Helyi Választási Iroda vezetője által megállapított 15 érvényes, hitelesített 
darabszámot. Fenti indokok alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben 
megfogalmazottak szerint határozott. 
A Választási Bizottság határozata az 1997. évi C. törvény 29. §. (1) bekezdésén, 29/B. (1) 
bekezdésén, 29/B. §. (2) bekezdése „a” – „e” pontjain, 55. §. (2) bekezdésén, valamint 105/A. 
§ (2) bekezdés „a” pontján, valamint az 1990. évi LXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésén alapul. 
A le nem adott ajánlószelvények megsemmisítése kötelezettségét az 1997. évi C. törvény 60. 
§-a írja elő. 
A Választási Bizottság a fellebbezési jogot és lehetőséget az 1997. évi C. törvény 79. §. (1) 
bekezdése, 79. §. (2) bekezdése „a” pontja, 80. §. (1) és (2) bekezdése alapján és szerint 
biztosította. 
A nyilvános közzététel helyi módját Komárom Város Képviselő-testülete 2005. évi 30. számú 
(XI.17.) önk. rendelete határozza meg. 
A Választási Bizottság a bejelentés elfogadásáról szóló határozat egy példányát, valamint az 
önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről szóló igazolást a mai napon a 
jelöltnek átadta. 
 
 
Komárom, 2006. év szeptember hó 07. napján 
 
 
 
 
         Szabó Bálint 
            Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 


