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Az Országgyóles

	 2007.( ) OGY határozata

Bizottsági őná.lloinditvánv!

a helyi őnkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési
kisebbségi őnkormányzati képviselők

2006. október 1-kén megtartott választásarái szóló
az Országos Választási Bizottság által benyújtott -

jelentés elfogadásáról

1 . elfogadja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tárvény 105/A. § (4)
bekezdés f) pontja, valamint a 11 M. § (S) bekezdés b) pontja értelmében az
Országos Választási Bizottságnak a helyi őnkorxnányzati képviselök és
polgármesterek, valamint a települési kisebbségi őnkonuányzati képviselők 2006 .
október 1 jén megtartott választásárát szóló jelentését,

2. megállapítja, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
települési kisebbségi önkonn nyzati képviselők 2006. október 1-jén megtartott
választása törvényes rendben zajlott le,

3. köszönetét fejezi ki a választások megszervezésében és lebonyolításában
közrem~dö köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak, helyi és teröletí
választási szerveknek, az Országos Választási Bizottság tagjs ;nak továbbá
valamennyi állami és társadalmi szervnek és intézménynek akik, illetve amelyek
hozzájárultak az önkormányzati választások törvényes lebonyolításához .
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Indokolás

A vála$rtási eljárásrtíl szólö 1997. évi C. torvény lOSIA. § (4) bekecelés f) pontja, valamint a
11511. § (S) bekezdés b) pontja értelmében az Országos Választási Bizottság kőteles
beszámolni áz Országgyűlésnek a helyi ónkormányzati képviselők és polgármcsterck,
valamint a települési kisebbségi tankormányzati képvisc10k választásáröl .

E kőtelezettségének az Országos Választási Bizottság eleget tett : elkésvitette és az
Országgyfclés elé a hclyl ö~cikermányzatí képviscl<Sk és pol~esterck, valamint a települési
kisebbségi c nkc~rmányzaú képviselfik 7.006. október 1 jén megtartott választásáröl, szö16
jelentést (VI S94, s'.) .

A jelentés alapjára megáliapfthatc , bogy a választás az egész orszá gban tőzve nyes rendben, a
legteljesebb nyiMuosság mellett zajlott le, a választás eredményét országosan befolyásolö
törvénysértés, rendzavarás nem volt.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. oktöbcr l jvn megtartott
választásán 4.327 155 válawsztöpolpár adta 1c szavazatát, amii 53,12 %-os részvételi arányt
jelent.

Az országban a választások eredményeként 3161 településen új képviselő-testület, 3160
településen új polgármestert választottak, 2049 települési kisebbsége őnkonnányzatot hoztak
létre .

A3 országos kisebbségi cnkonr~áuyzatok általános választását 2007. március 4.-ére tűzte ki az
Országos Választási Bizottság .

Az Országos Választási Bizottság a nem egyértelmű, hiányos jogi szabályozásböl adödö
jogértelmezési problémák megoldását állásfoglalás klboesátásával seg~.tette, és szükségesnek
tartja a torvényi szabályozás megújítását .
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hagy 2005 . évi őnkonnányzati és kisebbségi
választások torvényes rendben zajlottak le .

Az Országgyűlés ~ nkormányzati és területfejlesztési bizottsága „A helyi ónkormányzati
képviselők és pol~estemk, valamint a telesülési kisebbségi ónkormányzati képviselők
2006. oktöbcr 1-jén megtartott válás~. ' árön' szóló jelentést 2007. február 7-ei ülésén
megtárgyalta ess azzal egyetértett .

Javasolja az Országgyűlésnek, hagy a jelentőst, *továbbá ac bizottság ónálló indítványaként
el€Sterjesztett országgyűlési határozati jav«latot fogadja el . .

Budapest, 2007 . február 7 .
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