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visszautasí tja,

B.A.Z. Megye 03. számú

Országgyűlé si Egyé ni VáIasztókerület Választási Bizottsága
3600 Ózd, Városház té r 1.

4Ll 2OL8. (t l1.8.) OEVB határozat

B.A.Z. Megye 03" számú  Országgyűlé si Egyé ni Választókerület Választási Bizottsága A Ml
PÁRTUNK - lMA jelölő szervezet jelöltjeké nt indulni szándé kozó Császár Dávid !

számalattilakosnakazországgyűlé siké pviselők2018.é vi
általános választásán B.A.Z. Megye 03. számú  Országgyűlé si Egyé ni Választókerületé nek

egyé ni ké pviselőjelöltjeké nt törté nő nyilvántartásba vé telé nek tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

B.A.Z" Megye 03. számú  Országgyűlé si Egyé ni Választókerület VáIasztási Bizottsága az

országgyű!é si ké pviselők 2018. é vi áI talános választásán B.A.Z. Megye 03. számú

országgyűlé si Egyé ni Vátasztókerüteté ben A Ml PÁRTUNK - lMA jelölő szervezet egyé ni

ké pviselőjelöltjeké nt indulni szándé kozó választópolgárt, Császár Dávid,
szám alatti lakost jelöltké nt törté nő nyilvántartásba vé telé t

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 szemé lyisé g 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 fellebbezé st szemé lyesen, levé lben (3600

Ózd, Városház té r 1.), telefaxon (+ 36-48-574-t} 4l vagy elektronikus levé lben (ozd@ozd.hu)

kell benyú jtani ú gy, hogy az legké sőbb 2Ot8. március 11-é n 16.00 óráig megé rkezzen" A

fellebbezé sre nyitva álló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le"

A fellebbezé snek tartalmaznia kell :

a ké relem választási eljárásról szőlő 2OL3. é vi XXXV| . tönvé ny (a továbbiakban: Ve.)

223" § (3) bekezdé se szerinti alapját,

a ké relern benyú jtójának nevé t, lakcí mé t (szé khelyé t) é s ha a lakcí mé től
(szé khelyé től) elté r - postai é rtesí té si cí mé t,

- . a ké relem benyú jtójának szemé lyi azonosí tóját, illetve ha külföldön é lő,

magyarországi lakcí mmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik szemé lyi

azonosí tóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának tí pusát é s számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet eseté ben a bí rósági nyilvántartásába-vé tel

számát.

A fellebbezé s tartalmazhatja továbbá a benyú jtójának telefaxszámát vagy elektronikus

levé lcí mé t, illetve ké zbesí té si megbí zottjának nevé t é s telefaxszámát vagy elektronikus

levé lcí mé t"

Az eljárás tárgyánál fogva illeté kmentes.



!ndokolás:

A Ve. L24. § (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. 732. §-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. A 133.§ (2) bekezdé se arról rendelkezik, hogy a választási bizottság

visszautasí tja a jelölt nyilvántartásba vé telé t, ha bejelenté se a törvé nyes felté teleknek nem

felel meg.

Császár Dávid, A Ml PÁRTUNK - lMA jelölő szervezet jelöltjeké nt indulni szándé kozó

választópolgár az orszóggyűlé si ké pviselők választősán a választósi irodák hatósköré be

tartozó feladatok vé grehajtásának ré szletes szabályairól, a választási eredmé ny országosan

összesí tett adatai köré nek megáI lapí tásáról, valamint a vőlasztási eljórósban hasznólandó

nyomtatvónyokról, valamint egyes vólasztósi tárgyú  rendeletek módosí tásáról szóló 1/2018.

(1.3,) lM rendelet 14. mellé klete szerinti E1 jelű formanyomtatványt 20t8. március 5. napján

adta | e 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 82 db, az OEV|

által hitelesí tett eredeti ajánlóí v.

Az OEV|  az ellenőrzé s során 72 db ajánlóí vet ellenőrzött, melynek során megállapí totta, hogy

570 db rögzí tett ajánlásból 415 db é rvé nyes.

A jelölt bejelenté se a törvé nyi felté teleknek nem felel meg, Az országgyűlé si ké pviselők

választásáról szóló ZOIL, é vi CClll. törvé ny 6. §-a é rtelmé ben az egyé ni választókerületben a

jelölé shez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szüksé ges.

A jelöltké nt indulni szándé kozó választópolgár a jelöltké nt való nyilvántartásba vé telhez

szüksé ges 500 db é rvé nyes ajánlást nem szerezte meg.

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

A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, aYe. I24. § (2) bekezdé sé n, L25.-t27.

§-án, a 133. § (1) bekezdé sé n, a 252" § (2) bekezdé sé n, a jogorvoslatról szóló tájé koztatás a

Ve,22t, § (1) bekezdé sé n, 223. § (1) bekezdé sé n, a 224. § (1)-(4) bekezdé sein, 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
(2) bekezdé s 1. pontján

Ózd,20L8. március 8.

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

alapul.
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