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Módosító javaslat

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . §-a alapján
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 . évi L. törvény,
valamint a választási eljárásról szóló 2013 . évi XXXVI. törvény módosításáról szóló
T/146. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 3 . §-a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki, a bekezdések tovább i
számozás értelemszerűen módosul :

„3 . & (1) Az Övjt. 8 . '-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„8 . § (1) A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak eg y
településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést .” "

2. A törvényjavaslat 25. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„25. § (1) Hatályát veszti a Ve. 307/F. §-a [(1) bekezdése],	 valamint az azt megel őző cím . ”

INDOKOLÁS

Az önkormányzati választás során lehetséges ajánlás rendszerét eltér ően szabályozzák a
jogszabályok, mint az országgyűlési választások esetében történt . A választópolgároknak meg
kellett tanulniuk egy új ajánlási rendszert, a soron következő választáson viszont a régi rend
érvényesülne.



Álláspontom szerint a kétharmados kormánytöbbség által elfogadott önkormányzati választás i

szisztéma azzal a szabállyal, hogy többes jelölés nem lehetséges, megteremti a nagy pártok ,

azaz a kormánypárt lehet őségét arra, hogy már a nála kisebb ellenfelek indulását i s

megakadályozza. Az a párt ugyanis, amely elsőként adja le a gyűjtő íveket, még szerencsés

lesz, hiszen azokban kizárt lesz a többes ajánlás előfordulása. Amennyiben a jelöltet

nyilvántartásba vevő határozat jogerőssé válik, utána hiába volt több aláírása az ajánlónak, ez

az elsőként aláírt ajánlás érvényes lesz, a többi nem. Minél kés őbb adja le egy párt a

gyűjtőíveit, annál nagyobb az esélye, hogy olyan aláírást találjanak benne, amely egy mási k

párt papírján már szerepel . Ha ehhez hozzáképzelünk némi szándékosságot, akkor egyes

pártaktivistáknak kifejezetten érdekük lesz, hogy az ellenérdekelt felek gy űjtőíveit tömegesen

aláírják, és ezáltal érvénytelenítsék azokat .

Budapest, 2014 . június 2 .

C'
dr. Fodor Gábor

független
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