JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pest Megye 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
(a továbbiakban: OEVB) 2018. február 23-án 11 órakor kezdődő üléséről
Az ülés helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatt lévő Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatal 1. emeleti Kistanácskozó terme.
Jelen vannak: Dr. Szomorú Márta, az OEVB elnökhelyettese
Rajta László, az OEVB tagja
Dr. Diósgyőri Gitta, az OEVI vezetője
Sziváki Ibolya, az OEVI vezetőjének helyettese
Üllei-Kovács Péter, az OEVI tagja
Meghívottként jelen vannak:
Földi László FIDESZ-KDNP képviselőjelölt meghatalmazottja Perneházy Gábor
Földi Áron LMP képviselőjelölt
A Média képviselői
Jegyzőkönyvvezető: Bakos Lilla, az OEVI tagja
Dr. Diósgyőri Gitta: köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az ajánlóívek, illetve az E1
nyomtatvány átadását követően 3 nap áll rendelkezésre az ellenőrzésre az OEVI-nek, és 4
napon belül az OEVB-nek határozatot kell hozni nyilvántartásba vételről/vételekről.
Tájékoztatja a jelenlévőket az országgyűlési képviselőjelöltté válás feltételeiről, az ajánlás
folyamatáról, valamint az ajánlószelvények ellenőrzéséről, majd átadja az ülés vezetését a
bizottság elnökhelyettesének.
Dr. Szomorú Márta: köszönti a megjelenteket. Megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy
a bizottság 2 fővel határozatképes számban jelen van. Ismerteti az ülés napirendi pontjai, majd
szavazásra bocsátja azok elfogadását.
Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendeket
elfogadta:
NAPIREND:
1.) Földi László, FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének nyilvántartásba
vétele
2.) Földi Áron, LMP országgyűlési képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
1.) Napirend
Földi László, FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
Dr. Diósgyőri Gitta: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
(1062 Budapest, Lendvay u. 28.) valamint a Kereszténydemokrata Néppárt (1141
Budapest, Bazsarózsa u. 69.) jelölő szervezetek közös jelöltjeként Földi László (2700 Cegléd,
Mária u. 10.) jelölt 400 db ajánlóívre igénylést nyújtott be 2018. február 8–án a Pest Megye
12. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási irodájához. A jelölt
meghatalmazottja az ajánlóíveket 2018. február 19-én vette át. 2018. február 21. napján Földi
László egyéni képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be a 400 db
ajánlóív átadásával együtt az OEVB-hez. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127.
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§-ban foglaltak szerint elvégezte és az alábbiakat állapította meg: A jelölt valamennyi
rendelkezésére bocsátott ajánlóívet leadta. Az OEVI 80 darab ajánlóívet dolgozott fel,
melyeken a rögzített ajánlások száma 608 darab, melyből elfogadható 502 darab. A rögzített
ajánlásokból nem volt elfogadható 106 darab (3 darab többszörös ajánlás miatt, 103 darab
egyéb okból: második utónév hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés
miatt). Egy ajánlóív 8 darab ajánlást tartalmaz. Az érvényes ajánlások száma meghaladja az
500-at. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a választási irodák munkaterhének csökkentése
érdekében nem szükséges valamennyi támogató aláírást ellenőrizni, elegendő a jelölt
nyilvántartásba vételéhez szükséges mennyiségig.
A bizottság megvizsgálja a Földi Lászlóra leadott ajánlóíveket.
Dr. Szomorú Márta: Földi László jelölti nyilvántartásba vételének nincs akadálya, megfelel a
törvényben előírt kritériumoknak. Kérdés, hozzászólás nincs, így szavazásra bocsátja a
határozattervezet elfogadását.
A 3 tagú bizottság jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a 4/2018. (II.
23.) számú OEVB határozatot, mellyel a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség (1062
Budapest, Lendvay u. 28.), valamint a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest,
Bazsarózsa u. 69.) jelölő szervezetek közös jelöltjeként Földi László (2700 Cegléd, Mária
u. 10.) jelöltet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán
nyilvántartásba veszi.
2.) Napirend
Földi Áron, az LMP országgyűlési képviselőjelöltjének nyilvántartásba vétele
Dr. Diósgyőri Gitta: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a LEHET MÁS A POLITIKA (1136
Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fsz. 5.) jelölő szervezet jelöltjeként Földi Áron (2740
Abony, Bajcsy-Zsilinszky u. 32/A.) A jelölt meghatalmazottja útján 150 db ajánlóívre
igénylést nyújtott be 2018. február 8–án a Pest Megye 12. számú országgyűlési egyéni
választókerületi választási irodájához. A jelölt meghatalmazottja az ajánló íveket 2018.
február 19-én vette át. 2018. február 22. napján Földi Áron egyéni képviselőjelölt
bejelentésére vonatkozó E1 jelű űrlapot nyújtott be az OEVB-hez. Az űrlaphoz 91 darab
ajánlóívet csatolt. Az OEVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint
elvégezte és az alábbiakat állapította meg: Az OEVI 81 darab ajánlóívet dolgozott fel,
melyeken a rögzített ajánlások száma 574, melyből elfogadható 507. A rögzített ajánlásokból
nem volt elfogadható 67 (2 többszörös ajánlás miatt, 65 pedig egyéb okból: második utónév
hiánya, nem pontos személyazonosító feltüntetése és címeltérés miatt). Az érvényes ajánlások
száma meghaladja az 500-at.
A bizottság megvizsgálja a Földi Áronra leadott ajánlóíveket.
Dr. Szomorú Márta: Földi Áron jelölti nyilvántartásba vételének nincs akadálya, megfelel a
törvényben előírt kritériumoknak. Kérdés, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a
határozattervezet elfogadását.
A 3 tagú bizottság jelenlévő 2 tagja 2 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az 5/2018. (II.
23.) számú OEVB határozatot, mellyel a LEHET MÁS A POLITIKA (1136 Budapest
Hegedűs Gyula u. 36. fsz. 5.) jelölő szervezet jelöltjeként Földi Áron (2740 Abony,
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Bajcsy-Zsilinszky u. 32/A.) jelöltet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választásán nyilvántartásba veszi.
Dr. Diósgyőri Gitta: gratulál a jelölteknek. Elmondja, hogy a most meghozott határozatok
ellen 3 napon belül lehet fellebbezést benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz címezve,
a határozatot hozó választási bizottságnál. Jelen esetben február 26-án, hétfőn 16 óráig kell
megérkeznie a fellebbezésnek. Amennyiben nem fellebbezik meg, akkor jogerős lesz a
határozat, úgy a nyilvántartásba vett jelöltek delegálhatnak az OEVB-be egy-egy tagot, aki
teljes jogú tagként vesz részt a bizottság munkájában, szavazata ugyanannyit ér. Neki/ nekik
előzetesen a polgármester előtt esküt kell tenniük. Ha még a mai napon lesz olyan jelölő
szervezet, aki munkaidőben az ajánlóívet visszahozza, akkor előre láthatólag február 27-én,
kedden, amennyiben hétfőn, akkor március 1-jén, csütörtökön kell ismét a bizottságnak
üléseznie.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy jelenleg 40 jelölő szervezet, illetve egyéni jelölt igényelt és
vitt el ajánlóíveket. Még bárki nyújthat be igénylést, a törvényi határidő nem telt le.
Dr. Szomorú Márta: Megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.
K.m.f.
……………………………….
Dr. Szomorú Márta sk.
OEVB elnökhelyettes

…………………………….
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
OEVI vezetője
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