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HATÁROZAT

Komárom-Esztergom Megyei 2. sz. OEVK Választási Bizottsága (székhely: 2890
Tata, Kossuth tér 1.) Jagarics Ferenc XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alatti
lakost, a Magyar Demokrata Fórum jelöltjét az országgyőlési képviselık 2010. évi
választására a Komárom-Esztergom Megyei 2. számú OEVK országgyőlési egyéni
képviselı-jelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést lehet benyújtani a
határozatot hozó Választási Bizottsághoz úgy, hogy az a határozat meghozatalától
számított három napon belül – 2010. március 21-én 16.00 óráig - megérkezzen.
Indokolás
Jagarics Ferenc XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alatti lakos 2010. március 17én bejelentette a Komárom-Esztergom Megyei 2. sz. OEVK Választási Iroda
Vezetıjénél, hogy a Magyar Demokrata Fórum jelöltjeként indulni kíván a 2010. évi
országgyőlési választásokon.
Kérte, hogy a KEM 2. sz. OEVK Választási Bizottsága az országgyőlési képviselık
2010. évi választására a választókerületben egyéni képviselı jelöltként vegye
nyilvántartásba.
A bejelentéséhez Jagarics Ferenc a következı bejelentést tartalmazó iratokat csatolta:
E1 jelő nyomtatvány, SZ jelő nyomtatvány, két részletben, összesen 790 db
ajánlószelvény.
A Választási Iroda átvette és ellenırizte a bejelentést tartalmazó iratokat, majd a
számítógépes rendszerben regisztrálta azokat. A Választási Iroda Vezetıje a bejelentés
során átvett iratokról igazolást adott ki.
Ezt követıen került sor az ajánlószelvények formai ellenırzésére, melynek során
megállapítást nyert, hogy a leadott 790 db ajánlószelvénybıl 4 db formailag hibás. A
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786 db ajánlószelvény számítógépes ellenırzését követıen 761 db ajánlószelvény
elfogadásra, míg 25 db (többszörös ajánlás 6 db, egyéb okból nem elfogadható 19 db)
elutasításra került. Az ajánlószelvények ellenırzésének a Jelöltajánlás-ellenırzı
rendszer által elıállított eredménystatisztikáját a Választási Iroda a Választási
Bizottság rendelkezésére bocsátotta.
A Komárom-Esztergom Megyei 2. sz. OEVK Választási Bizottság 2010. március 18án megtartott ülésén a Választási Iroda elıterjesztése alapján megállapította, hogy
Jagarics Ferenc, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alatti lakos kérelme
megfelel az országgyőlési képviselık választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 5.
§ (1) és (2) bekezdésében, továbbá a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
52. §-ában foglalt feltételeknek.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 54. § (1) bekezdése alapján az
ajánlásokat a választási bizottságnak ellenıriznie kell.
Az ajánlások ellenırzése a számszerőség, a Ve. 46. § (2) bekezdésében és az 50. § (1)
bekezdésének a)-b) pontjában, valamint (2)-(3) bekezdésében foglaltak ellenırzését,
továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.
A fentiek figyelembevételével a Választási Bizottság a Választási Iroda elıterjesztése
és a lefolytatott ellenırzési eljárás alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint
határozott.
A Választási Bizottság a fenti határozatot a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 55. § (2) bekezdése alapján - az illetékes választási bizottság minden, a
törvényes feltételeknek megfelelı jelöltet a bejelentést követı három napon belül
nyilvántartásba vesz -, valamint a Ve. 90/A §. (2) a) pontja alapján – az országgyőlési
egyéni választókerületi választási bizottság dönt az egyéni választókerületi jelöltek
nyilvántartásba vételérıl, illetıleg elutasításáról – hozta meg.
Jogorvoslati lehetıséget a Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 79. §-a alapján biztosított.
Tata, 2010. március 18.

____________________________
Dr. Varga József
Komárom-Esztergom Megyei 2. sz. OEVK
Választási Bizottság Elnöke

