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Tárgy: JÓZSEF IMRE (LEHET MÁS A POLITIKA)
Országgyűlési egyéni választókerüle ti jelölt
 jelölésének elfogadásáról és nyilvántartásba vételéről
döntés

A 04-es Országgyűlési Egyéni  Választókerületi Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény
90/A §. (2) bek. „a” pontjában kapott felhatalmazás alapján meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T –ot

A Választási Bizottság JÓZSEF IMRE országgyűlési egyéni választókerületi jelölt, a  LEHET
MÁS A POLITIKA jelöltje jelölését a 2010. évi országgyűlési választáson (első forduló 2010.
április 11., második forduló 2010. április 25) a 04 -es számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületben

E L F O G A D J A  és  N Y I L V Á N T A R T Á S B A  veszi.

Felhívja a nyilvántartásba vett országgyűlési képviselőjelölt figyelmét arra, hogy a be nem
nyújtott esetleg még rendelkezésére álló, vagy a nyilvántartásba vétel után birtokába került –
jelölését támogató – ajánlószelvényeket 2010. március hó 22. 16.00 óráig köteles
megsemmisíteni és az erről szóló jegyzőkönyvet 2010. március hó 25 -én 16.00 óráig a 04-es
OEVK Választási Bizottságának át kell adni ( 2900. Komárom, Szabadság tér 1. I. em. 15.
sz.)

A Választási Bizottság határozata ellen kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással –
fellebbezést a 04-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál
(2900. Komárom, Szabadság tér 1. fszt. 1.) de a Komárom – Esztergom Megyei Területi
Választási Bizottsághoz címezve (2800. Tatabánya, Fő tér 4.) 3 példányban úgy lehet
benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. március 22 -én 16:00 óráig megérkezzen.

I N D O K O L Á S

JÓZSEF IMRE a LEHET MÁS A POLITIKA  (LMP ) a 04-es számú országgyűlési egyéni
választókerület országgyűlési képviselőjelöltje jelelölő szerve zete megbízottjával 2010.
március hó 16. napján megjelent a 04-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Irodája vezetőjénél a 2010. évi országgyűlési választásokon (első forduló 2010.
április 11., második forduló 2010. április 25.) a  04 -es országgyűlési egyéni
választókerületben országgyűlési egyéni képviselőjelöltként történő bejelentése és
nyilvántartásba vétele céljából. A bejelentéshez, nyilvántartásba vételhez leadott, csatolt  817
db, - jelölését támogató ajánlószelvényt, valamint az országgyűlési egyéni képviselőjelölt
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bejelentésére szolgáló E1-es formanyomtatványt, valamint mellékelte törvény által előírt
nyilatkozatait is tartalmazó személyi lapját. (SZ. formanyomtatvány)
A Választási Bizottság 2010. március hó 18 . napján megtartott határozatképes ülésén a
benyújtott ajánlószelvényeket és formanyomtatványokat - az OEVI munkatársai és
számítógépes rendszere segítségével - megvizsgálta. Megállapította, hogy József Imre
országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet bejelentő jelölő szervezet (LEHET MÁS A
POLITIKA) az 1997. évi C. törvény 51. § -ában foglaltak szerint az Országos Választási
Bizottságnál előzetesen bejelentkezett, a jelölő szervezetet az Országos Választás i Iroda
nyilvántartásba vette. József Imre országgyűlési egyéni választókerületi jel ölt LEHET MÁS A
POLITIKA általi bejelentése az 1997. évi C. törvény 52. §. (1) bekezdésében megjelölt
törvényes határidőn belül történt, a bejelentés tartalma mindenben meg felelt az 1997. évi C.
törvény 52. §. (2) bekezdésében rögzített követelményeknek. A jelölt számítógépes
nyilvántartásba vételéről a 04 -es számú OEVK Választási Irodája igazolást adott ki.
A jelölő szervezet és a jelölt által benyújtott ajánlószelvényeket  a Választási Bizottság az
1997. évi C. törvény 54. §-ában előírtak szerint ellenőrizte. Megál lapította, hogy a benyújtott
817 db ajánlószelvényből 799 db ajánlószelvény a jelölt törvényes, érvényes ajánlását
rögzítette, azokat a jelölésre jogosultak töltö tték ki és a választópolgárok saját kezű
aláírásukkal a jelölést  hitelesítették. Így a jelölés a törvényes feltételeknek megfelelt,  az
ajánlások száma elérte, sőt bőségesen meghaladta az 1989. évi XXXIV. t örvény (az
országgyűlési képviselők választásáról ) 5. §. (2) bekezdésében a jelölés érvényességéhez
kötelezően előírt 750-es érvényes, hitelesített darabszámot. Fenti indokok alapján a 04 -es
Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a rendelkező részben
megfogalmazottak szerint határozot t.
A Választási Bizottság határozata az 1997. évi C. törvény 29. §. (1) bekezdésén, 29/B §. (1)
bekezdésén, 29. §. (2) bekezdése „a” – „e” pontjain, 55. §. (2) bekezdésén, valamint 90/A §. -a
(2) bekezdés „a” pontján 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, valamint 90/A § . (3)
bekezdése „f” pontja alapján és szerint biztosította.
A Választási Bizottság a bejelentés elfogadásáról szóló határozat egy példányát, valamint az
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről szóló igazolást a mai napon a jelöltnek
átadta.

Komárom, 2010. március hó 18. napján

   Szabó Bálint
  a 04-es OEVK Választási Bizottsága Elnöke


