
B.A.Z. Megye 03. számú
Országgyűlé si Egyé ni Választókerü let Vá Iasztási Bizottsága

3600 ózd, Városház té r 1.

42l2OL8. (tl!.12.) OEVB határozat

B.^ .Z. Megye 03. számú  Országgyűlé si Egyé ni Választókerület Választási Bizottsága az

országgyűlé si ké pviselők 2018. é vi általános választásán B.A.z. Megye 03. számú
Országgyűlé si Egyé ni Választókerületé ben az egyé ni választókerületi szavazólap
adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

B.A.Z. Megye 03. számú  Országgyűlé si Egyé ni Választókerület Választási Bizottsága az
országgyűlé si ké pviselők 2Ot8. é vi általános választásán B.A.z. Megye 03. számú
Országgyűlé si Egyé ni Választókerületé ben az egyé ni választókerületi szavazólap
adattartalmát a határozat me!lé klete szerint hagyja jóvá.

A határozat ellen nincs helye fellebbezé snek,

A határozat ellen az ügyben é rintett termé szetes é s jogi szemé ly, a Debreceni Í té lOtáblához
cí mzett bí rósági felülvizsgálati ké relmet nyú jthat be B.A.Z. Megye 03. számú  Országgyűlé si
Egyé ni Választókerület Választási Bizottságánál (a továbbiakban: OEVB) ú Ey, hogy az

legké sőbb Z0!8. március 13-án 16.00 óráig megé rkezzen. A határidő jogvesztő"

A bí rósági felülvizsgálati ké relmet szemé lyesen, levé lben (3600 Ózd, Városház té r 1.), illetve
elektronikus levé lben (ozd(öozd.hu) olyan elektronikus dokumentumké nt lehet benyú jtani,
amelyet a ké relem benyú jtójának jogi ké pviselője - vagy saját ügyé ben ügyvé di ké pviselet
né lkül eljáró jogi szakvizsgával rendelkező ké relmező eseté ben a ké relem benyú jtója -
minősí tett elektronikus aláí rásával látott el. Ha a bí rósági felülvizsgálat iránti ké relmet
elektronikus dokumentumké nt nyú jtja be, annak mellé kleteit a ké relmező oldalhű
másolatban elektron ikus oki rati formába a lakí tja.

A bí rósági felülvizsgálati ké relemnek tartalmaznia kell

a ké relem választási eljárásról szó]ó 20L3. é vi XXXVI . törvé ny (a továbbiakban: Ve.)

. 223. § (3) bekezdé se szerinti alapját,

a ké relem 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.
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A bí rósági felülvizsgálati ké relem 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.

A bí rósági fetülvizsgálati eljárásb an az ügyvé di ké pviselet kötelező. A jogi szakvizsgával

rendelkező szemé ly - a szakvizsga-bizonyí tvány egyszerű másolatának csatolásával - saját

ügyé ben ügyvé di ké pviselet né lkül is eljárhat.

A bí rósági felülvizsgálati ké relemben ú j té nyek é s bizonyí té kok is felhozhatók.

A bí róságifelülvizsgálat iránti ké relem benyú jtóját tárgyi illeté kfeljegyzé sijog illeti meg.

lndoko!ás

A Ve. 1,62. § (1}  bekezdé se alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja

jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba vé tele

tárgyában határozatot hozott.

Az OEVB a szavazólap mintát tartalmilag é s formailag ellenőrizte. Az ellenőrzé s során

megállapí totta, hogy azon a jelöltek a bejelentett adattartalommal, a Ve. 160. § (1)

bekezdé se alapján kisorsolt sorrendben szerepelnek. A szavazólap minta megfelel a Ve. ] .61.

§ é s a Ve. 5. mellé kleté ben meghatározottaknak.

Az OEVB a szavazólap-mintát ,,Nyomható" jelzé ssel ellátta, azt valamennyi jelenlé vő

bizottsági tag aláí rta.

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

A határozat a Ve" 156.§-án, 158-161.§-ain, valamint a 1-62 § (1) bekezdé sé n alapul. A

jogorvoslatról szóló tájé koztatás a Ve. 223.§-án,a224. § (1) é s (3)-(5) bekezdé sein, a 225. §-

án valaminta24O §-án alapul. A határidő számí tására a Ve. 10. §-ában foglalt rendelkezé sek

vonatkoznak.

Az illeté k fizeté sé ről szóló tájé koztatás az illeté kekről szóló 1990. é vi XClll. törvé ny 62.§ (1}

bekezdé s s) pontján alapul.

Ózd,2OL4, március 12.
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