
B.A.Z. Megye 03. számú

országgyűI  é si Egyé ni Vá l asztókerü let Vá la sztási Bi zottsága

3600 ózd, Városház té r 1.

67l2OL8. (!V.15.) OEVB határozat

B,A.z. Megye 03. számú  Országgyűlé si Egyé ni Választókerület Választási Bizottsága (a

továbbiakban: OEVB) az országgyűlé si ké pviselők 2018. é vi választása egyé ni választókerületi

eredmé nyé nek megállapí tása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

B.A.z. Megye 03. számú  Országgyűlé si Egyé ni VáIasztókerület Választási Bizottsága a

szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapí tja, hogy a B.A.Z. Megye 03. számú

országgyűlé si Egyé ni Választókerületé ben az egyé ni országgyűlé si ké pviselő választás

eredmé nyes voI t.

A megválasztott egyé ni országgyűlé si ké pviseIő Riz Gábor, a FtDESZ-Magyar Polgári

Szövetsé g é s a Kereszté nydemokrata Né ppárt jelölő szervezetek jelöltje, aki a jelöltek

közül a legtöbb é rvé nyes szavazatot kapta.

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 szavazatszámláló bizottság szavazóköri

eredmé nyt megállapí tó dönté sé nek törvé nysé rtő voltára vagy a szavazóköri eredmé nyek

összesí té sé re é s a választási eredmé ny megállapí tására vonatkozó szabályok megsé rté sé re

hivatkozással 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 I .),
telefaxon (+ 36-48-574-LO4\  vagy elektronikus levé lben (ozd@ozd,hu) kell benyú jtani Úgy,

hogy az legké sőbb 2018. április 18-á 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 tartalmazn,ia kell:

a ké relem választási eljárásról szőlő 2OL3. 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 tőt) 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 igazolő 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.



lndokolás:

A választási eljárásról szóló 20L3. é vi XXXVI . törvé ny (a továbbiakban: Ve.) 29a. § (2)

bekezdé se szerint az országgyűlé si egyé ni választókerületi választási bizottság a szavazóköri

jegyzőkönyvek alapján, legké sőbb a szavazást követő hatodik napon megállapí tja a választás

egyé ni választókerületi eredmé nyé t.

Az országgyűlé si ké pviselők választásáről szóló 201,7. é vi CClll. törvé ny (a továbbiakban: Vjt.)

13. §-a alapján az egyé ni választókerületben az a jelölt lesz az országgyűlé si ké pviselő, aki a

legtöbb é rvé nyes szavazatot kapta.

Az OEVB a B.A,Z. Megye 03. számú  Országgyűlé si Egyé ni Választókerületé ben az egyé ni

választókerületi választás eredmé nyé t a szavazóköri eredmé nyt megállapí tó jegyzőkönyvek

alapján a határozat mellé kleté t ké pező külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapí totta

meg.

A határozat mellé kleté t ké pező jegyzőkönyvben rögzí tett számú  szavazatok alapján a

választókerületben Riz Gábor, a FlDESZ-Magyar Polgári Szövetsé g é s a

Kereszté nydemokrata Né ppárt jelölő szervezetek jelöltje szerzett a legtöbb, 20.623

(H ú szezerhatszázh uszonhárom ) é rvé nyes szavazatot.

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

A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájé koztatás a Ve.

221,. § (1) bekezdé sé n, 223.§ (1)-(3) bekezdé sein, a224, § (1)-(4) bekezdé sein, a241,. § -án, a

valamint a 297, § (2) bekezdé s b) pontján alapul. A határidő számí tására a Ve. 10. §-ában

foglalt rendelkezé sek vonatkoznak.

Az OEVB hatásköré t a Ve. 200. §-a, valamint294. § (2) bekezdé se állapí tja meg.

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

(2) bekezdé s 1. pontján alapul.

Ózd,2OL8. április 15.
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Kitölti az országgyűlé si egyé ni
választókerületi választási bizottság.

Eza 4 ,számú pé ldány.
lI
l 03 lszAMU EGYENI  VALASZToKERÜLET

Ez a jegyzőkönyv 132 db szavazóköri jegyzőkönyv adatainak összesí té se alapján ké szült.

urnában é s beé rkezett
borí tekokban lé vő

szavazólapok száma

É rvé nytelen
szavazólapok

szama

!,
trvenVes

szavazólapok
szama

KE ME NE

43 653 778 42875

Figyelem!
a) Az EE rovatba beí rt számnak meg kell egyeznie az AE, BE é s CE rovatokba beí rt számok összegé vel. (EE rovat =  AE +  BE +  cE rovat
b) A JE rovatba beí rt számnak meg kell egyeznie az FE é s IE rovatokba beí rt számok összegé vel. (JE rovat =  FE +  IE rovat)
c) A KE rovatba beí rt számnak meg kell egyeznie az ME é s NE rovatokba beí rt számok összegé vel, (KE rovat =  ME +  NE rovat)
d) A jelöltenké nti é rvé nyes szavazatok számát a jegyzőkönyv B oldalán kell feltüntetni. A jetöltenké nti szavazatok száma
összegé nek meg kell egyeznie az NE rovatba beí ft számmal!

Átielentkezett
válásztópolgárok

szama

A külké oviseleti
né vjegyzé kben

szereDlo
választópblgárok

szama

A választópolgárok
szama

összesen

AE BE cE EE

72o3o 2 t'39 254 74 423

A szavazókörben
meo,ielent

választőpolgárok
szama

Átielentkezé ssel é s
külké oviseleten

szavazók beé rkezett
borí té klainak száma

Aszavaző
választópolgárok

szama
összesen

FE IE JE
41 604 2o73 43 677
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1. 3akos klaudia
l 159

22 31. \ radi Dániel W 0

2. Skulté ty Roland 0

3. Kónya Bé la 48B

4, Káló János
l 31B

34

5, ttorváth Marcell W 39

6. Gyuricska I stván 
l 3B2

94

7. Lázi Attila
t 334

74

B. Imriné  Pál Jusztina 11

9. \ dám krisztián 47

10,
(ssné  Eőry Mária 11

11. libárszki Anna 34

12, Gló Zsoltné 0

13.
(oleszár I stván tt70

74, 3áder József
@ t47

15. laskó Dániel

l 366
1B

16,
(ovács ] ózsef

| -130
449

L7. Kissunyi István 60

18. Sunia Nikoletta 0

19. r/arga Gergő
l 196

344L

20. Riz Gábor W 20623

2L Farkas Pé ter Barnabás

@ I5744

22. Gulyásné  Gulyás Beáta 
l 2B0

23

23, Lakatos László Leon 75

24. kovács sándor ottó 49

25. llnár sándor
I  450

1B

26, Harkály Zsolt 
W 34

27. Beri Csaba 76

28. )ányiAlex 
@ 3B

29, larkály Csaba 
,= l

19

30.
(ovácsAgnes 

W 37

W
W

l715
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A választás eredmé nyes vo!t.

A megválasztott ké pviselő neve: Riz Gábor

A jelölő szeruezet(ek) neve: FIDESZ - MAGYAR PoLGÁRI  SZÖVFrSÉ G-KERESZTÉ NYDEMoKRAI-A ruÉ ppÁnr

A ké pviselő azonosffia:  LL4
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