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Rácz Attila (MAGYARORSzAGI CIGANypART) egyéni országgyOlési képviselőjelöltként történő
nyifvántartásba vételérOl

A Nógrád Megyei 02. számú OrszággyOlési Egyéni Vá/asztókerDleti Választási Bizottság
(továbbiakban: Választási Bizottság) RAcz A TTILA-t (3170 Szécsény, Rákóczi út 54. szám alatti
lakost), a MAGYARORSZAGI CIGANypART jelöltjét nyilvántartásba vette.

Ezzel egyidejOleg a Választási Bizottság a jelöltet értes Iti.

A határozat ellen - annak meghozata/ától számltott három (3) napon belOl - a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben a 02. számú
OEVB-nál (2660 Ba/assagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus levélben (valasztas@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:

Rácz Attifa 3170 Szécsény, Rákóczi út 54. szám alatti lakos 2018. március hó 05. napján kérte a
2018. évi országgyOlési képviselőválasztáson Nógrád megye 02. számú egyéni választókerületében
képviselőjelöltként történő nyifvántartásba vételét a MAGYARORSZAGI CiGANypART je/öitjeként.

A Választási Bizottság megállapltotta, hogy Rácz Attifa nyifvántartásba vétel iránti kéreIme a
jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel, a bejelentés ajánlólvek átadásával történt, a
jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma eléri az ötszázat.

A fentiekre tekintettel Rácz Attilának a 2018. évi országgyOlési képviselőválasztáson NOgrád megye
02. számú egyéni választókerDletében képviselőjelöltként történő nyifvántartásba vétele a rendelkező
részben foglaltak szerint megtörtént.

A határozat az országgyOlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCI/I. 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 iIIetékekről szóló 1990. évi XCI/I. törvény 33.§ (2)
bekezdés 1.) pontján alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogya fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
ljogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a
fellebbezés benyújtójának nevét, lakelmét (székhelyét) és - ha a lakclmétől (székhelyétől) eltér -
postai értesltési elmét, a fellebbezés benyújtó jának személyi azonosltóját, illetve ha a kütföldön élő,
magyarországi lakclmmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosltóva/, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának tlpusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében ablrósági nyifvántartásba vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja
benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélelmét, iIIet6leg kézbesltési megbIzottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélelmét.
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezőt, hogy
határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakko
folytathatja. 'J,.'
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