B.A.Z. Megye 03. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
3600 Ózd, Városház tér 1.

9l2OL8. |'1.27.| OEVB határozat

B.A.7. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága az
EURópAt RoMA KERESZTÉNvEK JoBBLÉTÉÉRT
DEMoKRATIKUs pÁRT jelölő szervezet
jelöltjeként indulni szándékozó Beri Csaba
szám alatti lakosnak
az országgyűlési képviselők 2Ot8. évi általános választásán B.^.Z. Megye 03. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületének egyéni képviselőjelöltjeként történő
nyilvántartásba vételénektárgyában meghozta az alábbi

határozatot:
B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága az
orszátgyűlési képviselők 2at8. évi általános választásán B.A.Z. Megye 03. számú
országgyűlési Egyéni Választókerü etében az EURÓpA! ROMA KE REszTÉNyEK JoBBLÉrÉÉnr
indulni szándékozó
DEMoKRAT|KUS pÁnr jelölő szervezet
választópolgárt, Beri Csaba,
szám alatti lakost jelöltként
nyilvá ntartásba veszi.
I

A,határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottságánál (a továbbiakban: OEVB). A fellebbezést személyesen, levélben (3600
Ózd, Városház tér 1.), telefaxon (+36-48-574-L04) vagy elektronikus levélben (ozd@ozd.hu)
kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2018. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A
fellebbezésre nyitva álló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján ].6.00 órakor jár le.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

a kérelem választási,eljárásról szőló 20t3. évi XXXV|. törvény (a továbbiakban: Ve.)
223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

a

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és ha

a

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,

ha

a

lakcímétől

külföldön

élő,

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásába-vétel
számát.

A

fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét,illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

!ndokolás:
A Ve. L24. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételéreilletékes választási bizottságnál. Az ajánlóíveket a jelölt
nyilvántartásba vételéreilletékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell
benyújtani. A Ve. L32. §-a értelmében a választási bizottság minden, a törvéóyes
bejelentését követő negyedik napon
feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb
nyilvántartásba vesz.

a

DEMoKRATIKUS PÁRT jelölő
Beri Csaba, az EURÓPA| RoMA KERESZTÉNYEK JoBBLÉrÉÉnr
szervezet jelöltjeként indulni szándékozó választópolgár az orszóggyűlési képviselők
vólasztósőn a vőlasztősi irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásónak részletes
szabólyairól, a vólasztósi eredmény orszógosan összesített adatai körének megőllapítósáról,
valamint a választási eljőrősbon hasznólandó nyomtatványokról, valamint egyes vólosztősi
tórgyú rendeletek módosítósóról szóló 1/2018. (1.3.) lM rendelet 14. melléklete szerinti E].
jelű formanyomtatványt 20].8. február 26. napján adta le az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási lrodában {a továbbiakban: OEVl) és kérte jelciltként való
nlilvántartásba vételét.Benyújtásra került továbbá t2! db, az OEV| által hitelesített eredeti
ajánlóív.
Az oEVl az ellenőrzés során 77 db ajánlóívet ellenőrzött, melynek során megállapította, hogy
570 db rögzített ajánlásból 506 db érvényes.

Az OEV| a jogszabályban előírt ellenőrzéseket követően megállapította, hogy a jelölt

a

törvényben meghatározott 500 db érvényes ajánlást megszerezte.

Az OEVB a nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárása során megállapította, hogy a jelölt
bejelentése érvényes, a jelöléshez szükséges 500 db aláírás hitelesítésre került.
Féntiek alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, az országgyűlési képviselők választásáról
szőlő2OLt évi CClll. törvény 6. §-án, a Ve. 124.§ (2) bekezdésén,125.-].27.§-án, a 133.§ (1)
bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 22L. § (1) bekezdésén,223.§ (1)
bekezdésén,a 224. § (1)-(4) bekezdésein, a 252. § (2) bekezdésén,valamint a 297. § lZ)
bókezdés b) pontján atapul. A határidő számítására a Ve. 10. §-ában foglalt rendelkezések
vonatkoznak.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 33.
(2) bekezdés J.. pontján alapul.

Ózd,2OL8. február 27.

Mustos Lajos
OEVB elnöke
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