Paksi Országgyűlési Egyéni Választákerületi Választási Bizottság
21/2018. (111.5.) OEVB határozata
A Paksi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2018. március hó 5.
napján tartott ülésén a Magyarországi Cigánypárt jelölő szervezet jelöltje, az országgyűlési
képviselők 2018. évi általános választásán Tolna Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületének egyéni képviselőjelöltjeként történő nyilvántartásba vétele tárgyában
meghozta a következő
-

—

határozatot:
A Paksi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a
Magyarországi Cigánypárt
jelölő szervezet egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként
Bodnár Edinát
nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Nemzeti Választási
Bizottsághoz (1054 Budapest Alkotmány u. 3.). A fellebbezést Paksi Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen,
levélben (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.), telefaxon (75/500-594), elektronikus levélben
(valasztasok@paks.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 8.-án 16.00
óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra
hivatkozást,
b)
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér postai értesítési címét,
c)
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 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 nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi
illetékmentes.
-

-

Indokolás

A jelölő szervezet 2018. március 5.-én benyújtotta képviselőjelölt bejelentését az El jelű
„Egyéni képviselőjelölt bejelentése” formanyomtatványon.
A bejelentéshez csatolt ajánlóívek ellenőrzését követően a Paksi Országgyűlési Egyéni
Választókerületí Választási Bizottság megállapította, hogy jelölő szervezet eleget tett a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 125. 5 (2)
bekezdésében és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6.5
ában meghatározottaknak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
-

A bizottság határozatát a Ve. 132. 5-a alapján hozta meg.
A fellebbezési lehetőség a Ve. 224.5 és a Ve. 297.5(2) bekezdés b) pontján alapul.
Az illetékmentesség az illetékekről sz6L~-19QO. évi XCIII. törvény 33.5(2) bekezdés 1. pontján
alapul.
N
Paks, 2018. március 5.
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Bedecs Ferenc
az OEVB elnoke
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