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

Országgyű! ési Egyén i Választókerület

6L|2OI8. (lV.11.) OEVB határozat
B.^.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület

Választási Bizottsága Kovács
lstván a NEMZETI ZÖLD KOALÍC|Ó (székhely: 2628 Szob, Szent lmre utca 15., bírósági
nyilvántartásba-vételi szám: t012a002794) országgyűlési képviselő jelöltje ügyében eljárva
kiszabott bírság tárgyában meghozta a következő

határozatot:
B.A.Z, Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a
NEMZET| ZÖLD KOALÍCIÓ jetotO szervezet részérebírság kiszabásáról szóló 45/2oL8, (lV.8,)

OEVB hatá rozatát visszavonja.

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 (+36-48-574-104) vagy elektronikus levélben (ozd@ozd"hu)
kell benyújtani Úgy, hogy az legkésőbb 2018. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A
fellebbezésre nyitva álló határidő jogvesztő , az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

-

a kérelem választási eljárásról szóló 2OI3. évi XXXV|. 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.

2

lndokolás
Az OEVB a Ve. L24. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 45l20L8. (lV.8.) OEVB
határozatával a NEMZET| zÖLD KOALÍCIÓ jelölő szervezetet 1.000.0O0.0OO Ft, azaz Egymillió
forint összegű bírság megfizetésérekötelezte.

Fenti bírság a választási rendszer téves nyilvántartása miatt került kiszabásra, a NEMZETI
ZÖLD KoALÍctÓ jeltit0 szervezet képviselőjelöltje Kovács lstván az igényelt 100 db ajánlóívet a
B.^.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási lrodától nem vette
át.

Fentiek alapján az OEVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a Ve. 120. § (1)-(2) bekezdésén, az 7l20L8. (|. 3.) lM rendeleten, a jogorvoslatról.
szóló tájékoztatás aYe. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990. évi XClll.
törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
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