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szám alatti lakosnak az országgyí jlé si ké pvi"': l 
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határozatot:

B.A.z. Megye 03. számú  országgyűlé si Egyé ni Választókerület Választási Bizottsága az

országgyűlé si ké pviselők 2018. e"i 
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l ro* oó uncynRo RszÁG É  RT PÁRT j  el Öl Ő

^ _.,AAil,ánrricoIőiplöltieké nt inaulni szándé kozó választópotgárt, Skulté ty Roland,

',* ; il.lakostjelöltké ntnyilvántartásbaveszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számí tott 3 napon belül a kÖzPonti né vjegYzé kben

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben é rintett termé szetes é s

jogi szemé ly, jogi sr-# oiviseg né lküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz cí mzett

fellebbezé st nyú jthat be B.A.Z. Megye 03" számú .országgyűlé si EgYé ni VálasztókerÜlet

Választási Bizottságánál (a továbbiakban: oEVB). A fellebbeát szemé lyesen' levé lben (3600

ózd, Városház té r 1,), telefaxon (+ al+ slslq; '6rqvagy elektronikus levé lben (ozd@ozd,hu)

kell benyú jtani ú gy, hogy az legké sőbb 2018, március 11_é n 16,00 óráig megé rkezzen, A

fellebbezé sre nyitva álló határido joeveszto, az a határidő utolsó naPján 16"00 Órakor jár le'

A fellebbezé snek tartalmaznia kell:

-aké relemválasztásieljárásrólszóló2ot3.é viXXXVI 'törvé ny(atovábbiakban:Ve,)
223" § (3) bekezdé se szerinti alapját,

-aké relembenyú jtójánaknevé t,lakcí mé t(szé khelyé t)é shaalakcí mé től
(szé khelyé től) etté r - postai é rtesí té si cí mé t,

-aké relembenyú jtójánakszemé lyiazonosí tóját,illetveha.külföldöné lő,
magyarországi lakcí mmel nem rendelkező választápolgár nem rendelkezik szemé lyi

azonosí tóval,amagyarállampolgárságátigazolóokiratánaktí pusáté sszámát,vagy
jelölő szervezet vagy más ,r.r'u.r.i eseté ben a bí rósági nyilvántartásába_vé tel

számát.

Afellebbezé startalmazhatjatovábbáabenyú jtójánaktelefaxsiámát
levé lcí mé t, illetve teznesitási megbí zottjának nevé t é s telefaxszámát

levé lcí mé t.

Az eljárás tárgyánát fogva illeté kmentes,

vagy elektronikus

vagy elektronikus



lndokolás:

A Ve. t24. § (1) bekezdé se szerint a jelöltet az ajánlóí vek átadásával kell bejelenteni a

nyilvántartásba vé telé re illeté kes választási bizottságnál. Az ajánlóí veket a jelölt

nyilvántartásba vé telé re illeté kes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell

benyú jtani. A Ve. L32. §-a é rtelmé ben a választási bizottság minden, a törvé nyes

felté teleknek megfelelő jelöltet legké sőbb a bejelenté sé t követő negyedik napon

nyilvántartásba vesz.

Skulté ty Roland, a HALADÓ MAGYARoRSZÁGÉ RT PÁRT jelölő szervezet jelöltjeké nt indulni

szándé kozó választópolgár az orszóggyűlé si ké pviselők vólasztásán a vólasztósi irodák

hatásköré be tartozó feladatok vé grehajtősónak ré szletes szabőlyairól, a vólasztási eredmé ny

országosan összesí tett adatai köré nek mególlapí tósóról, valamint a vőlasztási eljárásban

hasznólandó nyomtatványokról, valamint egyes vőlasztősi tőrgyú  rendeletek módosí tósóról

szóló 1/2018. (1.3.) lM rendelef 14. mellé klete szerinti E1 jelű formanyomtatványt 2018,

március 5. napján adta le az Országgyűlé si Egyé ni Választókerületi Választási lrodában (a

továbbiakban: OEVI ) é s ké rte jelöltké nt való nyilvántartásba vé telé t, Benyú jtásra került

továbbá ] .00 db, az OEV|  által hitelesí tett eredeti ajánlóí v.

Az OEV|  az ellenőrzé s során 73 db ajánlóí vet ellenőrzött, melynek során megállapí totta, hogy

579 db rögzí tett ajánlásból 501 db é rvé nyes.

Az OEVI  a jogszabályban előí rt ellenőrzé seket követően megállapí totta, hogy a jelölt a

törvé nyben meghatározott 500 db é rvé nyes ajánlást megszerezte.

Az OEVB a nyilvántartásba vé telre vonatkozó eljárása során megállapí totta, hogy a jelölt

bejelenté se é rvé nyes, a jelölé shez szüksé ges 500 db aláí rás hitelesí té sre került.

Fentiek alapján az OEVB a rendelkező ré szben foglaltak szerint döntött.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, az országgyűlé si ké pviselők választásáról

szólő2077. é vi CClll. törvé ny 6. §-án, a Ve. 124.§ (2) bekezdé sé n, ] .25.-] -27.§-án, a 133.§ (1)

bekezdé sé n, a 252. § (2) bekezdé sé n, a jogorvoslatról szóló tájé koztatás a Ve. Zzt, § (L)

bekezdé sé n, Z23,§ (1) bekezdé sé n, a 224. § (1)-(4) bekezdé sein, a valamint a 297. § (2)

bekezdé s b) pontján alapul. A határidő számí tására a Ve. 10. §-ában foglalt rendelkezé sek

vonatkoznak.

Az illeté kmentessé gről szóló tájé koztatás az illeté kekről szóló 1990. é vi XClll. törvé ny 33. §

(2) bekezdé s 1. pontján alapul.
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Ózd,2Ot8, március 8.
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