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VALASZTASI BIZOTTSAG
1712018.(111.05.) határozata

Mazgon Je/ena (KÖZÖS NEVEZÓ 2018) egyéni országgyOlési képvisel6jelöltként történ6
nyilvántartásba véte/ér61

A Nógrád Megyei 02. számú OrszággyOlési Egyéni Vá/asztókeroleti Választási Bizottság
(továbbiakban: Választási Bizottság) MAZGON JELENA-t (3104 Salgótalján, Kálmán Imre út 142.
szám alatti lakost), a KÖZOS NEVEZÓ 2018 jelö/tjét nyilvántartásba vette.

Ezzel egyidejOleg a Választási Bizottság a jelöltet értesíti.

A határozat ellen - annak meghozatalától számított három (3) napon betol - a központi
névjegyzékben szerepl6 választópolgár, jelölt, jelö/6 szervezet, továbbá az agyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkOli szervezet személyesen, levélben a 02. számú
OEVB-nál (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus levélben (va/asztas@ba/assagyarmat.hu), jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott döntése ellen,illetékmentesen fellebbezést nyújthat
be, a Nemzeti Választási Bizottságnak (1399 Budapest, Pf: 547) elmezve. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az a határozat meghozatalától számltott három harmadik napon 16,00 óráig
megérkezzen.

Indokolás:

Mazgon Jelena 3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 142. szám alatti lakos 2018. március hó 01. napján
kérte a 2018. évi országgyOlési képvisel6vá/asztáson Nógrád megye 02. számú egyéni
választókeraletében képvisel6je/öltként történ6 nyilvántartásba vételét a KÖZÖS NEVEZÓ 2018
jelöltjeként.

A Választási Bizottság megállapította, hogy Mazgon Jelene nyilvántartásba vétel iránti kéreime a
jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel, a bejelentés ajánlólvek átadásával történt, a
jelöltséghez szakséges érvényes ajánlások száma eléri az ötszázat.

A fentiekre tekintettel Mazgon Jelenának a 2018. évi országgyOlési képvisel6vá/asztáson Nógrád
megye 02. számú egyéni választókeroletében képvisel6je/öltként történ6 nyilvántartásba vétele a
rendelkez6 részben foglaltak szerint megtörtént.

A határozat az országgyOlési képvisel6k választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. és 6. §-án, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 44-49. §-ain, a 124-127. §-
ain, 132. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223. és 224.
§-ain, a 297. § (2) bekezdés b) pontján, és az iIIetékekr61 szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2)
bekezdés 1.) pontján alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmez6t, hogya fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
ljogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a
fellebbezés benyújtójának nevét, lakeimét (székhelyét) és - ha a lakelmét61 (székhelyét61) eltér -
postai értesltési elmét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosltóját, illetve ha akafföldön é/6,
magyarországi lakeimmel nem rendelkez6 választópolgár nem rendelkezik személyi azonosltóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának tlpusát és számát, vagy je/öl6 szervezet vagy más
szervezet esetében ablrósági nyilvántartásba vételi számát. A fellebbezés tartalmazhat ja
benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélelmét, iIIet61eg kézbesltési megbizottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélelmét.
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmez6t, ho
határozatának meghozataláig visszavonható, ugyana
folytathatja.
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