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l 2OI8. (lt1.20.) OEVB határozat

A B.A.Z. Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága (a
továbbiakban: OEVB) a külképviseleteken leadott és az átjelentkezéssel szavaző
választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló
bizottság kijelölése tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:
Az OEVB a külképviseleteken leadott és az átielentkezésse! szavazó választópolgárok által
leadott szavazatok megszámlálására Ózd város 30. számú szavazókörének (365t Ózd,
Center út 9. centeri Közösségi Ház) szavazatszámláló bizottságát jelöli ki.

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 az OEVB-nél. A fellebbezést személyesen, levélben (3600 Ózd,
Városház tér 1.), telefaxon (+36-48-574-tO4) vagy elektronikus levélben (ozd@ozd,hu) lehet
benyújtani úBy, hogy az legkésőbb 2018. március 23. 16,00 óráig megérkezzen. A
fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

a

kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és

(székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,

ha a

lakcímétől

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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.

lndokolás:
A Ve. 292. § (1) bekezdése értelmébenaz OEVB a szavazást megelőző 8. napig kijelöli a
külképviseleteken leadott szavazatok, az átjelentkezéssel szavaző választópolgárok által
leadott szavazatok megszámlátására illetékes, az országgyűlési egyéni választókerület
székhely településén működő szavazatszámláló bizottságot, amely nem lehet a Ve. 78. §
szerint kijelölt szavazókör

szavazatszámláló

bizottsága.

tartozó
Fentiek figyelembevételével - a székhely településen működő szavazőkörökhöz
választópolgárok számát is áttekintve - az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött a szavazatszá m lá ló b izottsá g kijelöléséről.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve,
22t. § (1) bekezdésén,a 223.§ (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, valamint a 297
§ (2) bekezdés b) pontján alapul. A határidő számítására a Ve, 10. §-ában foglalt

"

rendelkezések vonatkoznak.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XClIl. törvény 33.
(2} bekezdés 1. pontján alapul.

Ózd,2OL8. márc!us 20.
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