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Gönyői Székhelyő Helyi Választási Bizottság
17/2010.(IX.1.) HVB. határozata
A Gönyői Székhelyő Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Választási
Bizottság) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
105/A. § (2) bekezdés a) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Dr. Nagy
Gergely egyéni listás települési önkormányzati képviselıjelöltként való
nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következı

H A T Á R O Z A T-ot:
A Választási Bizottság Dr. Nagy Gergely –t a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek 2010. évi választásán Gönyő település választókerületben mint a
Jobbik Magyarországért Mozgalom /JOBBIK/ jelölı szervezet jelöltjét egyéni listás
települési önkormányzati képviselıjelöltként nyilvántartásba veszi.
A Választási Bizottság elrendeli jelen határozatának az Önkormányzat hivatalos
honlapján és a Polgármesteri Hivatal épületében található hirdetıtábláján való
közzétételét a személyes adatok kivételével.
A választási bizottság elsıfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölı
szervezet, illetıleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést terjeszthet elı a
határozat meghozatalától számított 2 (kettı) napon belül a Gyır-Moson-Sopron
Megyei Területi Választási Bizottsághoz címezve. A fellebbezést a Gönyői Székhelyő
Helyi Választási Bizottságnál (9071 Gönyő, Kossuth L. u. 67.; fax: 96/544-087; email: gonyupolg.hiv@t-online.hu) lehet benyújtani úgy, hogy az legkésıbb 2010.
szeptember hó 3. napján 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia
kell a fellebbezés Ve. 79.§ (2) bekezdés szerinti alapját, benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési
címét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás
I.

-
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Dr. Nagy Gergely egyéni listás települési önkormányzati képviselıjelölti bejelentését
75 darab ajánlószelvény átadásával 2010. augusztus hó 30. napján nyújtotta be a
Választási Bizottságnak. Bejelentése tartalmazta a Ve. 52. § (2) bekezdésében elıírt
nyilatkozatokat. Bejelentéséhez mellékelte a jelölı szervezet által kiállított
meghatalmazást.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselıjelölt az, akit az adott
választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A felhívott
törvény 4. §-a értelmében a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni
listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot.
Gönyő községben a közszemlére tett névjegyzék adatai szerint a választópolgárok
száma 2.515 fı, amelynek 1 %-a 26 fı.
A Választási Bizottság 2010. szeptember hó 1. napján megtartott ülésén az átadott
ajánlószelvények megvizsgálását követıen - elfogadva a számítógépes jelöltajánlásellenırzı rendszer eredménystatisztikáját - megállapította, hogy azokból
67 darab megfelel a törvényben támasztott követelményeknek,
8 darab nem felel meg, mivel:
0 darab formai hibás,
0 darab többszörös ajánlás,
8 darab egyéb okból nem elfogadható.
Miután a fentiek szerint a bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, ezért a
Választási Bizottság Dr. Nagy Gergelyt -t mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom
/JOBBIK/ jelölı szervezet jelöltjét egyéni listás települési önkormányzati
képviselıjelöltként nyilvántartásba vette.
II.
A határozat a Ve. 4.§ (3) bekezdésén, 52.§-ának (1)-(2) bekezdésein, 55. §-ának (2)
bekezdésén, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján és (3) bekezdésének f) pontján,
továbbá a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a jogorvoslat lehetıségérıl való
tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésein, és 80. § (1)-(2) és (4) bekezdésein
alapul.

Gönyő, 2010. szeptember hó 1. napján.

Ihász Róbert s.k.,
a Bizottság Elnöke

