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HATÁROZAT 
 
A Celldömölki Helyi Választási Bizottság a Celldömölkön 2010. szeptember 3-án megtartott 

ülésén meghozta az alábbi  

 
56/2010.(IX.3.) sz. határozatát: 

 
A Celldömölki Helyi Választási Bizottság Ilcsik Norbert György, 9500 Celldömölk, Radnóti 

u. 25. szám alatti lakost, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölı szervezet egyéni 

választókerületi képviselı-jelöltjét, nyilvántartásba veszi Celldömölk település 06. 

választókerületében, a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. évi 

választásán. 
 
E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál benyújtott, de a Vas Megyei Területi Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától 

számított két napon belül – vagyis 2010. szeptember 5-ig – megérkezzen. A fellebbezésnek 

tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) is – ha a lakcímétıl 

(székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának választása szerint 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát 

vagy elektronikus levélcímét. 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

 

Ilcsik Norbert György 2010. szeptember 3. napján – 14db ajánlószelvény egyidejő átadásával 

– kérte a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni választókerületi képviselı-jelöltként 

történı nyilvántartásba vételét Celldömölk település 06. egyéni választókerületében a helyi 

önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. évi választásán. 

 

Az Alkotmány 70.§ (2) bekezdése alapján: 

„(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezı minden nagykorú magyar 

állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén 

lakóhellyel rendelkezı nagykorú állampolgárát megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati 

képviselık és a polgármesterek választásán választható és – amennyiben a választás, illetve a 

népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen, valamint 

helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fıvárosi 

alpolgármesterré magyar állampolgár választható.” 

 

A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9.§ (1) bekezdése szerint: 

„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselıjelölt az, akit az adott 

választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.” 

 

 



A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51.§ (3) bekezdése 

alapján: 

„(3) Jelöltet, illetıleg listát csak az (1) bekezdés szerint bejelentett és az 55.§ szerint 

nyilvántartásba vett jelölı szervezet állíthat.” 

 

A Ve. 52.§ (1)-(2) bekezdései alapján: 

„(1) A jelöltet legkésıbb a szavazást megelızı 30. napon az ajánlószelvények átadásával kell 

bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. 

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyi azonosítóját, 

lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy 

a.) választójoga van, 

b.) a jelölést elfogadja, 

c.) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselıi vagy a polgármesteri 

megbízatással, illetıleg megválasztása esetén arról lemond.” 

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselık és 

polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselık választásán történı 

végrehajtásáról szóló 5/2010.(VII.16.) KIM rendelet 42.§-a és 1. melléklete alapján az egyéni 

választókerületi képviselı-jelöltet a 7. minta szerinti „E” nyomtatványon kell bejelenteni. 

 

A Ve. 105/A.§ (2) bekezdésének a.) pontja szerint: 

„(2) A helyi választási bizottság 

a.) dönt a polgármester-, az egyéni listás, illetıleg az egyéni választókerületi jelöltek, a 

kompenzációs listák, valamint a csak egy településen jelöltet állítani kívánó jelölı szervezetek 

nyilvántartásba vételérıl, illetıleg elutasításáról.” 

 

A Ve. 55.§ (2) bekezdése alapján: 

„(2) Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelı jelölı 

szervezetet, jelöltet, illetıleg listát – a bejelentését követı 2 napon belül – nyilvántartásba 

vesz.” 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalmat, 

mint jelölı szervezetet az Országos Választási Bizottság 558/2010. sz. határozatával 

nyilvántartásba vette, mely döntés jogerıre emelkedett. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Ilcsik Norbert György választójoggal 

rendelkezik, bejelentéssel egyidejőleg csatolta a jogszabály által elıírt iratokat és megtette a 

szükséges nyilatkozatokat, 14 db ajánlásából 

 - 0 db érvénytelen, 

 - 14 db érvényes. 

 

Celldömölk települése 06. egyéni választókerületében a választópolgárok száma a névjegyzék 

közszemlére tett példánya alapján 1177, a szükséges érvényes ajánlások száma tehát 12 db. 

 

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Ilcsik Norbert György 

Celldömölk település 06. egyéni választókerületben a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

egyéni választókerületi képviselı-jelöltjeként történı nyilvántartásba vétel törvényes 

feltételeinek megfelel, ezért a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött. 

 



A Helyi Választási Bizottság a határozatát a Ve. 105/A. § (2) bekezdésének a.) pontjában 

foglalt hatáskörében eljárva, az Alkotmány 70.§ (2) bekezdése, a Ve. 51.§ (3), 52.§ (1)-(2) 

bekezdése, 55.§ (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 

választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján hozta. 

 

A fellebbezési jogot a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 79-80.§-ai alapján 

biztosította. 

 

 

Celldömölk, 2010. szeptember 3. 

 

 

 

 

 

        dr. Smidéliusz Sándor  

          a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 


