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A
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

Jóváhagyta e-szavazással az Országos Választmány: 2012. július 12-én.
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A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség Országos Győlése küldöttei által 2012.
június 6-án jóváhagyott Alapszabály módosítást figyelembe véve, az Alapszabály 16.
§ /1/ f) bekezdésében rögzített felhatalmazása alapján az Országos Választmány a
Választási Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:
I. Általános rendelkezések
1.§
/1/
Jelen Választási Szabályzat hatálya kiterjed:
a) az Országos Győlés küldöttei,
b) a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség elnöke,
c) az Országos Választmány tagjai,
d) az Országos Elnökség - az Országos Győlés és az Országos Választmány
által választott - tagjai,
e) az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai,
f) az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjai,
g) a területi szervek (választmányok) tagjai,
h) a területi etikai és fegyelmi bizottságok tagjai,
i) az etikai biztosok,
j) a választókerületi szervezetek elnökei és tisztségviselıi,
k) az országgyőlési képviselıjelöltek,
l) az önkormányzati képviselıjelöltek,
m) a polgármester / fıpolgármester-jelöltek
megválasztásával kapcsolatos eljárás rendjérıl, valamint egyetértési jog
gyakorlásának részletes szabályairól.
/2/
Minden olyan választás esetében, amely a jelen Szabályzat 1. § /1/ bekezdésében
kiemelten nem szerepel, és amelyrıl e Szabályzat eltérı rendelkezést nem
tartalmaz, a választást az általános szabályok (2-8. §-ok) szerint kell lebonyolítani.
/3/
Az országos tisztújítás, a tisztségviselık választása két szakaszból áll:
a) az elsı szakaszban a választókerületi szervezetek országos győlési
küldöttet választanak, és ajánlást tesznek az országos elnök személyére,
majd az Országos Győlés országos elnököt választ,
b) a második szakaszban a választókerületi szervezetek saját elnököt és
elnökséget választanak, megválasztják a területi (fıvárosi/megyei) elnököket,
elnökségeket, az Országos Választmány területi tagjait, és jelölteket állítanak
az országos elnökségbe és az országos bizottságokba, majd az Országos
Győlés megválasztja az Országos Elnökség, az OEFB és az OSZB tagjait.
/4/
A tisztségekre való jelölések során - amennyiben vállalják, akkor - külön jelölés
nélkül jelöltnek kell tekinteni (nem kell ismét jelölni, csak a vállalásról nyilatkoztatni)
azokat a személyeket, akik az elızı tisztújítás óta az adott tisztséget betöltötték
(Alapszabály 12. § /2/ 2/c.) bekezdés). Ez a meghatározás vonatkozik:
- az országos elnökre,
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- az Országos Elnökség tagjaira,
- az országos bizottságok (OEFB, OSZB) tagjaira,
- a választókerületi szervezetek elnökeire és elnökségi tagjaira,
- a területi (fıvárosi/megyei) szervezetek elnökeire és elnökségi tagjaira
(amennyiben megfelelnek az Alapszabály 22.§-ában foglaltaknak),
- az Országos Választmány területi tagjaira.
2. §
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség minden tagja jogosult részt venni a
párton belüli választásokban és bármely tisztségre megválasztható.
Az újonnan belépı tag két éves tagsági viszony után jelölhetı és választható
országos párttisztségre, határidı elıtti jelölésrıl az Országos Elnökség dönt
(Alapszabály 10. § /2/ b) és c) pontjai szerint).
A pártoló tag a belépését követı 3. év után jelölhetı és választható országos
párttisztségre, határidı elıtti jelölésrıl az Országos Elnökség dönt (Alapszabály 10.
§ /3/ b) és c) pontjai szerint).
/2/
Nem választható:
a) aki jogerısen olyan fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, amellyel e jogainak
gyakorlásától eltiltották (a fegyelmi határozatban meghatározott ideig),
b) aki az Alapszabály 56. §-ának hatálya alá tartozik.
/3/
Nem választhat, aki a /2/ bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik.
/4/
Az Alapszabály 56.§ d) pontjának hatálya alá tartozik, aki az ott meghatározott
szervezetek országos, megyei vagy települési szerveiben függetlenített tisztségviselı
volt.
3. §
/1/
A jelen Választási Szabályzatban meghatározott jelölések és választások
lebonyolítására a választásra jogosult szerv (lásd e Szabályzat 25. § /1/ bek. c)
pontját) 3-9 tagú választási bizottságot hoz létre, amelynek tagjaira, a választásra
jogosult szerv bármely tagja javaslatot tehet, s amelynek megválasztása - e
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelıen - nyílt szavazással és egyszerő
többséggel történik.
/2/
Az Országos Győlésen a választási bizottság létszáma 3-15 fı, akiknek személyére
az Országos Választmány tesz javaslatot. E bizottság megválasztása az Országos
Győlésen nyílt szavazással és egyszerő többséggel történik.
/3/
Az /1/ bekezdés szerinti választási bizottságnak nem lehet tagja a jelölt, vagy annak
hozzátartozója. Amennyiben ezen összeférhetetlenség a jelölés során állapítható
meg, a választási bizottságba azonnal új tagot kell választani.
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/4/
A választási bizottság feladata a jelölés és a szavazás lebonyolítása, az utóbbi
titkossága feltételeinek biztosítása, valamint az eredmény kihirdetése.
4. §
/1/
A jelölés - amennyiben e Szabályzat másként nem rendelkezik - a választásra
jogosult szerv elıtt nyíltan történik, azzal az eltéréssel, hogy a jelen szabályzat 1.§
/4/ bekezdésének megfelelı személyeket ismét jelölni nem kell, csak - amennyiben
vállalják, akkor - a jelöltségük tényét kell bejelenteni.
/2/
A jelölés során - de még a választás elıtt - a jelölt köteles nyilatkozatot tenni arról,
hogy:
a) a jelölést elfogadja,
b) nem áll választójogát, vagy választhatóságát érintı tagsági jogaitól való
eltiltást kimondó fegyelmi határozat hatálya alatt,
c) nem tartozik az Alapszabály 56. §-ának, illetve az ezt kiegészítı jelen
Szabályzat 2.§ /4/ bekezdése hatálya alá,
d) a törvény, vagy az Alapszabály 54-55. §-aiban meghatározott esetleges
összeférhetetlenséget milyen módon kívánja megszüntetni.
/3/
A fenti /2/ bekezdésben meghatározott nyilatkozatok elızetesen is beszerezhetık, s
azokat a választásra jogosult szerv elıtt ismertetni kell.
/4/
Az érvényes jelöléshez - amennyiben e Szabályzat másként nem rendelkezik - a
határozatképes közgyőlésen/ülésen jelenlévık legalább 20%-ának a támogatása
szükséges. E támogatottság megállapítására titkos szavazás rendelhetı el.
/5/
Mindenkit, aki érvényes jelölést kapott, a szavazólapra fel kell venni.
5. §
/1/
Minden tagnak egyenlı szavazati joga van. A szavazás a jelölés lezárása után
titkosan és a választási bizottság elnöke által aláírásával hitelesített, valamint a
választásra jogosult szerv bélyegzıjével ellátott szavazólapon történik. A
szavazólapot a jelölés lezárása után a választási bizottság készíti el.
/2/
A szavazásról jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet - a választás lezárása után - a
választási bizottság tagjai írnak alá.
/3/
A jegyzıkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szavazás tárgyát,
b) a szavazás helyét és idejét,
c) a szavazásra jogosultak számát a jelenléti ív csatolásával,
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d) a szavazásban részt vevı közgyőlés, vagy testület határozatképességére
vonatkozó adatokat,
e) a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát,
f) a leadott érvényes szavazatok jelöltenkénti megoszlását,
g) a szavazás eredményét (vagy eredménytelenségét).
/4/
Érvényes az a szavazat, amelyrıl kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy a szavazó
kire szavazott.
/5/
Érvénytelen az a szavazat:
a) amelyet nem a hitelesített szavazólapon adtak le,
b) amellyel egy szavazólapon a megválaszthatók számánál több jelöltre
szavaztak,
c) amelybıl nem állapítható meg kétségtelenül, hogy kire szavaztak.
/6/
Érvényes a szavazás akkor, ha a szavazáson az arra jogosultak több mint fele jelen
van - kivéve, ha helyi szervezetben annak ügyrendje eltérıen nem rendelkezik.
/7/
Eredménytelen a szavazás akkor, ha a leadott szavazatok több mint fele
érvénytelen.
/8/
A szavazásról felvett jegyzıkönyvet és mellékleteit (jelenléti ív, szavazólapok,
összesítések) a választási bizottság elnöke aláírásával és a választásra jogosult
szerv bélyegzıjével hitelesítetten, lezárt dobozban vagy borítékban a következı
választásig meg kell ırizni.
6. §
/1/
Megválasztottnak tekintendı:
a) egy fı választhatósága esetén az a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta feltéve, hogy az érvényes szavazatok több mint felét megkapta,
b) több fı választhatósága esetén azok a jelöltek, akik sorrendben a legtöbb
szavazatot kapták - feltéve, hogy az érvényes szavazatok több mint felét
megkapták.
/2/
Ha az /1/ bekezdés a) pontja esetében senki nem érte el az ott írt többséget,
második fordulót kell tartani. E második fordulóban a két legtöbb szavazatot elért
jelölt indulhat, és az tekintendı megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta.
/3/
Ha az /1/ bekezdés b) pontja szerint megválasztottnak tekintendık száma
meghaladja a megválasztható létszámot, a megválasztottnak tekintendı jelöltek
között második fordulót kell tartani. E második fordulóban azt kell megválasztottnak
tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta.
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/4/
Ha az /1/ bek. b) pontja esetében megválasztottnak tekintendık száma nem éri el a
megválasztható létszámot, a betöltetlen helyre kell második fordulót tartani. E
második fordulóban azok tekintendık megválasztottnak, akik a legtöbb szavazatot
kapták.
/5/
Szavazategyenlıség és a szavazás eredménytelensége esetén a szavazást meg kell
ismételni.
7. §
Amennyiben a választás bármilyen sorrend megállapítására irányul:
a) a betölthetı helyek számán belül sorrendbe állított csoportokat kell
megállapítani,
b) és a csoportokon belüli sorrendet a jelölt neve mellé írott, a kívánt
helyezésének megfelelı pontszámok összegzése alapján kell
megállapítani.
8. §
A megválasztottak részére a választási bizottság a választástól számított 8 napon
belül (vagy szükség esetén azonnal) az Alapszabály 49. § /2/ bekezdésében
meghatározott mandátumigazolást köteles kiadni.
II. Az Országos Győlés küldötteinek megválasztása
9. §
/1/
Az Országos Győlésnek az Alapszabály 14. § /2/ bek. a) pontjában meghatározott
küldötteit a választókerületi szervezetek választják.
/2/
Minden választókerületi szervezet 26 fı taglétszámig egy, 26-76 fı taglétszám között
kettı, 76-176 fı taglétszám között három, 176-326 fı taglétszám között négy, 326526 fı taglétszám között öt, ezt követıen minden további 200 fı tagonként további
egy küldöttet választhat.
III. A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség elnökének megválasztása
10. §
/1/
Az országos elnök személyére a választókerületi szervezetek tesznek ajánlást. Az
országos elnök személyét az Országos Győlés titkos szavazással választja. Bárki
lehet elnökjelölt (az Alapszabály 10. §-ban foglaltak betartásával), aki megkapja a
választókerületi szervezetek 25 %-a, vagy a JESZ összes tagja 20 %-a írásbeli
ajánlását. Az ajánlásokat azon a választókerületi közgyőlésen kell megtenni, amikor
a szervezet országos győlési küldöttet választ, vagy - a 20 %-os esetben - a tagok az
ajánlásaikat a tisztújítás kiírásától a jelölési idıszak végéig is megtehetik. Az
Országos Győlés szavazólapjára minden jelöltet fel kell venni, aki az elızı két
feltételbıl bármelyiknek megfelelt. Ha senki nem kapja meg a 25 vagy a 20
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százalékot, és ezáltal nincs elnökjelölt, akkor az arányaiban legtöbb jelölést kapott
jelölt lesz az elnökjelölt (Alapszabály 12. § /2/ 2/a) bekezdés).
Az ajánlás során alkalmazni kell a jelen szabályzat 2. §-ában rögzített feltételeket.
/2/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség elnökét titkos szavazással és az
általános rendelkezések szerint az Országos Győlés választja meg.
IV. Az Országos Választmány tagjainak megválasztása
11. §
/1/
Az Országos Választmánynak az Alapszabály 15. § /2/ bek. c) pontjában
meghatározott tagjait a területi szervek (választmányok) választják meg a területükön
mőködı választókerületi szervezetek tagjai közül (összesen 40 fı, ezen belül felefele arányban a megyei választópolgárok számának és a megyék taglétszámának
arányában, de megyénként legalább egy fı, és legfeljebb 5 fı).
Az Országos Választmány (kerekített) mandátumfelosztását a jelen Szabályzat
mellékletében feltüntetett táblázat c) oszlopa tartalmazza.
A területi szervek (választmányok) OV-tagjaik számának megfelelı számú
helyettesítı OV-tago(ka)t is választanak. Helyettesítı tag(ok) az(ok) a személy(ek),
aki(ke)t OV-tagságra jelöltek, de nem került(ek) megválasztásra, és a szavazás
során a legnagyobb számú szavazato(ka)t kapott/kapták. Egynél több helyettesítı
tag esetén, a helyettesítı tagok sorrendjét a szavazási jegyzıkönyvben rögzíteni kell.
/2/
A taglétszám változását minden naptári év december hónapjában kell felülvizsgálni,
és a mandátumfelosztást a változásoktól függıen kell módosítani.
A választópolgárok számarányainak módosulását az országgyőlési választások
adatai szerint (4 évente, de a tárgyév végén) kell figyelembe venni.
Jelen szabályzat OV-tagok számának felosztását tartalmazó mellékletének
módosítását az Országos Elnökség elıterjesztésében az Országos Választmány
hagyja jóvá.
/3/
Az /1/ bekezdés szerinti választás esetén a jelöltet a területi, illetıleg választókerületi
szervek a választást lebonyolító ülésükre/közgyőlésükre kötelesek meghívni.
V. Az Országos Elnökség megválasztása
12. §
/1/
Az Országos Elnökségnek az Alapszabály 17.§ /2/ b) pontjában meghatározott
tagjait (4 fı) az Országos Győlés választja meg.
/2/
Az Országos Elnökség az Alapszabály 17.§ /2/ b) pontjában meghatározott tagjai
személyére a választókerületi szervezetek annyi jelöltet állítanak az országos
elnökségbe, ahány a testület megválasztható tagjai száma. A jelölés metódusa
megegyezik a jelen szabályzat 10. § /1/ bekezdésében rögzített metódussal.
Elnökségi tagjelölt az lesz (az Alapszabály 10. §-ban foglaltak betartásával), aki
megkapja a választókerületi szervezetek 25 %-a, vagy a JESZ összes tagja 20 %-a
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írásbeli ajánlását. Az ajánlásokat azon a választókerületi közgyőlésen kell megtenni,
amikor a szervezet saját elnököt és elnökségi tagokat választ, vagy - a 20 %-os
esetben - a tagok az ajánlásaikat a jelölési idıszak végéig is megtehetik. Az
Országos Győlés szavazólapjára minden jelöltet fel kell venni, aki az elızı két
feltételbıl bármelyiknek megfelelt. Ha senki nem kapja meg a 25 vagy a 20
százalékot, és ezáltal nincs elnökségi tagjelölt, akkor az arányaiban legtöbb jelölést
kapott jelöltek lesznek az elnökségi tagjelöltek (Alapszabály 12. § /2/ 2/b) bekezdés).
Erısorrend betartásával legfeljebb annyi jelölt kerülhet az Országos Győlés elé, mint
amennyi az Országos Elnökség megválasztható tagjai számának kétszerese.
Az ajánlás során alkalmazni kell a jelen szabályzat 2. §-ában rögzített feltételeket.
/3/
Az Országos Elnökségnek egy póttagja van, az a személy, akit elnökségi tagságra
jelöltek, és a nem megválasztott jelöltek közül a legnagyobb számú szavazatot
kapta.
/4/
Az elnök javaslatára az Országos Választmány - az Országos Elnökségnek az
Alapszabály 17.§ /2/ b) pontjában meghatározott tagjain felül - további két fıt
választhat az Országos Elnökségbe az Alapszabály 17.§ /3/ a-b-c pontjaiban felsorolt
személyek közül. Ez a választás elektronikus szavazással is lebonyolítható.
VI. Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság (OEFB) tagjainak megválasztása
13. §
/1/
Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjait (3 fı)
rendelkezéseknek megfelelıen az Országos Győlés választja meg.

az

általános

/2/
A választókerületi szervezetek annyi jelöltet állítanak az Országos Etikai és Fegyelmi
Bizottságba, ahány a testület megválasztható tagjai száma. A jelölés módszere
megegyezik az Országos Elnökség tagjai jelölési módszerével (jelen szabályzat 12.§
/2/ bekezdése). Erısorrend betartásával legfeljebb annyi jelölt kerülhet az Országos
Győlés elé, mint amennyi az OEFB megválasztható tagjai számának kétszerese.
/3/
Az OEFB-nek egy póttagja van, az a személy, akit bizottsági tagságra jelöltek, és a
nem megválasztott jelöltek közül a legnagyobb számú szavazatot kapta.
VII. Az Országos Számvizsgáló Bizottság (OSZB) tagjainak megválasztása
14. §
/1/
Az Országos Számvizsgáló Bizottság tagjait (3 fı) az általános rendelkezéseknek
megfelelıen az Országos Győlés választja meg.
/2/
A választókerületi szervezetek annyi jelöltet állítanak az Országos Számvizsgáló
Bizottságba, ahány a testület megválasztható tagjai száma. A jelölés módszere
megegyezik az Országos Elnökség tagjai jelölési módszerével (jelen szabályzat 12.§
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/2/ bekezdése). Erısorrend betartásával legfeljebb annyi jelölt kerülhet az Országos
Győlés elé, mint amennyi az OEFB megválasztható tagjai számának kétszerese.
/3/
Az OSZB-nek egy póttagja van, az a személy, akit bizottsági tagságra jelöltek, és a
nem megválasztott jelöltek közül a legnagyobb számú szavazatot kapta.
VIII. A területi testületek (választmányok) tagjainak megválasztása
15. §
/1/
A területi (megyei) választmányok az Alapszabály 22. § a) pontjában rögzített
szavazati joggal bíró tagjai a területi választókerületi szervezetek elnökei, akiket a
választókerületi szervezetek választanak.
/2/
Alapszabály 22. § b) pontja szerint, amennyiben valamely választókerületi szervezet
taglétszáma eléri a 30 fıt, a választókerület további egy szavazati joggal bíró tagot
választhat a területi testületbe.
/3/
A területi választmányok tagjaik sorából elnököt és két alelnököt, illetve két elnökségi
tagot választhatnak (ugyanezen az ülésen kell megválasztani a megyei/budapesti
Etikai és Fegyelmi Bizottságokat, és az etikai biztosokat).
IX. A területi etikai és fegyelmi bizottságok megválasztása
16. §
A területi etikai és fegyelmi bizottságokat jelen Szabályzat általános rendelkezései
szerint a területi szervek (választmányok) választják meg.
X. Az etikai biztosok megválasztása
17. §
Az Etikai és Fegyelmi Szabályzatban meghatározott etikai biztosokat a területi
szervek (választmányok) választják meg a területi tagjaik sorából.
XI. A választókerületi szervezetek tisztségviselıinek megválasztása
18. §
/1/
A választókerületi szervezetek az Alapszabály 29.
tisztségviselıiket saját tagjaik közül maguk választják meg.

§-ában

meghatározott

/2/
A választókerületi szervezet közgyőlésén köteles megválasztani az elnökét,
alelnökét, az elnökség tagjait, (taglétszámtól függıen legfeljebb 5 tag).
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/3/
Választókerületi szervezetek, az országgyőlési képviselık választásáról szóló
mindenkori érvényes törvény egyéni választókerületeivel fedésben, annak megfelelı
számban és az abban rögzített földrajzi határokon belül mőködtethetık.
XII. A képviselıjelölés rendje, képviselıjelöltek, polgármester-, fıpolgármesterjelöltek megválasztása
19. §
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség céljainak megvalósítása érdekében a
Magyar Országgyőlésbe, az Európai Parlamentbe és az önkormányzatokba
képviselıket jelöl.
/2/
A jelen szabályzat 20-22. §-ai rendelkezéseinek hatálya mind az Európai Parlamenti
mind az országgyőlési, mind az önkormányzati, illetve mind az egyéni
választókerületi, mind pedig a (bármely) listás képviselıjelöltek, valamint a
polgármester / fıpolgármester-jelöltek megválasztására kiterjed.
20. §
/1/
Mind az országgyőlési, mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati
választások során a párt jelöltje lehet:
a) a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség szakmai és politikai
szempontból alkalmas tagja, aki képes megjeleníteni és képviselni a párt
országos és-vagy helyi politikáját,
b) párton kívüli olyan személy, akivel szemben az Alapszabály, vagy a
Választási Szabályzat szerinti kizáró ok nem áll fenn, illetve aki szakmaiközéleti tekintélye és ismertsége révén a megválasztásra esélyes, továbbá
vállalja a párt választási programjának képviseletét - feltéve, hogy nem
esik az Alapszabály 56. §-ának hatálya alá.
/2/
Az /1/ bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint megválasztás esetére - a párt képviselıcsoportjába való belépés kötelezettségének
vállalásáról a jelöltnek elızetesen írásban nyilatkozatot kell adnia.
/3/
A jelöltnek nyilatkozatot kell adnia arról is, hogy a visszalépésre való esetleges
felkérésnek aláveti magát. Visszalépésre való felkérésre az Országos Elnökség
jogosult.
/4/
A képviselıcsoportba való belépés kötelezettségvállalásáról, és a visszalépésre való
esetleges felkérésrıl szóló nyilatkozatok egy nyilatkozatban is megtehetık.
21. §
/1/
Az országgyőlési és önkormányzati képviselı jelölteket az adott választójogi törvény
által elıírt határidık figyelembe vételével, az Alapszabály, illetve a Választási
Szabályzat rendelkezései szerint kell megválasztani.
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/2/
Pártonkívüli személy jelöléséhez az illetékes megyei/budapesti választmány
hozzájárulására, más párttal közös jelölt indítására az érdekelt párttal/pártokkal való
elızetes írásbeli megállapodásra van szükség. Ez utóbbi esetben az esetleges
megállapodás megkötésének feltétele, hogy az vegye figyelembe az Országos
Választmánynak az adott választásokra vonatkozó elızetes politikai döntéseit.
22. §
/1/
A képviselıjelöltek megválasztását - az egyéni választókerületi és a listás jelöltek
esetében is - párton belül és az Alapszabály hatásköri rendelkezéseinek megfelelı
jelölés elızi meg.
a) Önkormányzati választás:
- 10.000 fınél nagyobb település esetén:
a választókerületi szervezet elnökségének javaslata alapján a helyi szervezet
közgyőlése dönt
- megyei (budapesti) listaállítás:
a megyei (budapesti) választmány elnökségének javaslata alapján a megyei
(budapesti) választmány dönt
b) Nemzeti parlamenti választás:
- országos listaállítás:
az Országos Elnökség javaslata alapján az Országos Választmány dönt.
c) EU parlamenti választás:
az Országos Elnökség javaslata alapján az Országos Választmány dönt.
/2/
Jelölt bárki lehet a Választási Szabályzat 20. § /1/ bekezdésében foglaltak
értelmében, aki a jelölést elfogadja, és nem esik a jelen § /3/ bek. b) és c) pontjának
hatálya alá.
/3/
A jelöltnek a jelölés elıtt nyilatkoznia kell
a) a jelölés elfogadásáról,
b) arról, hogy személye tekintetében nem áll fenn összeférhetetlenség, illetve
ha igen, akkor azt milyen módon kívánja megszüntetni,
c) arról, hogy személye nem esik az Alapszabály 56. §-ának hatálya alá,
d) a Szabályzat 20.§ /2/ és /3/ bekezdésében foglalt kötelezettségek
vállalásáról.
/4/
Más párttal, vagy más pártokkal közös jelöltek esetében a jelöltté váláshoz a közös
jelölésben részes pártok illetékes szerveinek írásbeli megállapodása szükséges.
Országos szintő megállapodás megkötéséhez az Országos Választmány elızetes
hozzájárulására van szükség.
/5/
A jelen szabályzat 20-22. §-ai rendelkezéseit megüresedett képviselıi hely betöltése
esetén is értelemszerően alkalmazni kell.
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XIII. Képviselıcsoportok
23. §
/1/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelöltjeként megválasztott országgyőlési,
európai parlamenti és helyi önkormányzati képviselık - az Országgyőlés
Házszabályában, az Európai Parlament Eljárási Szabályzatában, illetve az
Önkormányzat arra vonatkozó szabályzatában foglalt elıírások szerint képviselıcsoportot hoznak létre.
/2/
A képviselıcsoportok tevékenységét az Alapszabály 38.§ /1/ bekezdésében
meghatározott jogi keretek között, a párt politikai programjának, illetve az Országos
Győlés és az Országos Választmány határozatainak megfelelıen köteles folytatni.
Tevékenységérıl köteles minden Országos Győlésen, valamint az Országos
Választmánynak, illetve a területileg illetékes szerveknek félévenként beszámolni.
/3/
Amennyiben a képviselıcsoport tevékenysége ellentétes a /2/ bekezdésben
foglaltakkal, úgy az Országos Választmány tıle a JESZ névhasználatot
megvonhatja, azt megtilthatja és rendelkezhet a JESZ névhasználatáról.
XIV. A vétójog szabályai
24. §
/1/
Vétójog illeti meg az Országos Választmányt az Alapszabály 16. § s) és a 18. § m)
pontjai alapján az országgyőlési és az önkormányzati képviselıjelöltek állításával
kapcsolatban. E jogával az Országos Választmány az Országos Elnökség
javaslatára élhet.
/2/
A vétójog gyakorlásának okát az Országos Választmány nem köteles indokolni, de
külön jelezni kell, ha a vétó a bárhol, vagy meghatározott helyeken történı jelölésre
vonatkozik.
/3/
A vétójog gyakorlásánál a mindenkori választójogi törvényben meghatározott
határidıket fokozott figyelemmel kell kísérni.
/4/
A vétójog gyakorlása a jelölt jelölését csak azon a helyen teszi semmissé, ahol ıt
jelölték. Ettıl eltérıen maga az alkalmazott vétó rendelkezhet.
XV. Záró rendelkezések
25. §
/1/
Jelen Szabályzat alkalmazásában:
a) hozzátartozó: a Polgári Perrendtartás
meghatározott személyi kör,

13.

§

/1/

bekezdésében
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b) egyszerő többség: az érvényesen leadott szavazatok több mint fele,
c) választásra jogosult szerv: a helyi szervezet közgyőlése, valamint a JESZ
minden olyan testülete, amelyben tisztséget, vagy bármely megbízatást
választás útján töltenek be.
/2/
Jelen Szabályzat hatályba lépésétıl a következı Országos Győlésen
megválasztandó választási bizottság megalakulásáig a választási bizottság feladatait
az Országos Választmány által létrehozott mandátumvizsgáló bizottság látja el.
/3/
Bizalom megvonása és visszahívás esetén valamint, ha bármely testület
ügyrendjének szabályai szerint a testület tagjainak száma az ott írt létszám alá
csökken – a megüresedett hely(ek)re választást kell kiírni, amelyet e Szabályzat
rendelkezései szerint kell lebonyolítani.
/4/
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség bármely szervénél, avagy testületénél a
választások idıpontját az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseinek betartásával
a testület/választókerületi szerv elnöke tőzi ki.
/5/
A jelen Szabályzat hatálya alá tatozó bármely választás során a választás
lebonyolításával kapcsolatos, vagy a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértése
miatti panaszokat választókerületi szervezet esetében az illetékes területi szervnél
(választmánynál), területi szervek esetében pedig, az Országos Választmánynál
lehet a választás lezárásától számított 3 napon belül elıterjeszteni. A területi szerv
(választmány), illetve az Országos Választmány határozata végérvényes.
/6/
Jelen Választási Szabályzatot az Országos Választmány e-szavazással 2012. július
12-én elfogadta, a Szabályzat ettıl kezdve hatályos és rendelkezéseit alkalmazni
kell.
/7/
Jelen Választási Szabályzat mellékletét képezi az Országos Választmány területi
szervek (választmányok) által megválasztható tagjainak számítási módját tartalmazó
táblázat.

Budapest, 2012. július 12.

Makay Zsolt
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
elnöke
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