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VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2512018.(111.05.) hat áro z a ta

Czibula Tamás (MAGYARORSZÁGON áó DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA) egyéni
országgyOfési képvisel6je/öltként tortén6 nyilvántartásba véte/ér61

A Nógrád Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(továbbiakban: Választási Bizottság) Czibula Tamás 2023 Dunabogdány, Váradok dűl6 2. szám alatti
lakos - a MAGYARORSZAGON ÉLÓ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK pARTJA jelölt jének -
országgyűlési képvisel6jelöltként t6rtén6 nyilvántartásba vételét visszautasitja.

A határozat ellen - annak meghozatalától számitott három (3) napon belül - a központi
névjegyzékben szerepl6 választópolgár, jelölt, je/öl6 szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben a 02. számú
OEVB-nál (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám) telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus levélben (valasztas@balassagyarmat.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 számitott harmadik napon 16,00 óráig megérkezzen.

In dokolás:

Czibula Tamás 2610 Ósagárd, Rákóczi út 14. szám alatti lakos kérle a 2018. évi országgyűlési
képvisel6választáson Nógrád megye 02. számú egyéni választókerületében J<,épvisel6jelOltként tortén6
nyilvántartásba vételét a MAGYARORSZAGON ÉLÓ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK pARTJA
jelöltjeként.

A Választási Bizottság megállapitotta, hogy Czibula Tamás nyilvántartásba vétel iránti kéreIme a
jogszabályokban támasztott követelményeknek nem felel meg, a jelöltséghez szükséges érvényes
ajánlások száma 333 db, nem éri el az O/százat.

A feldolgozott ajánlóivek száma 79 db, a rögzitett ajánlások száma 586, ebból elfogadható ajánlás
333 db volt, ellen6rzésre továbbitott 1 db, többszörös ajánlás 6 db volt, egyéb okból nem elfogadható
246 db.
A Ve. 126. § b) pontja alapján érvényes az az ajánlás, amelynek adatai a központi névjegyzék
adataival teljes kOrűen megegyezik.
A 246 egyéb okból nem elfogadható ajánlás közül a legtöbbször el6forduló hibaüzenet a "Nem
szerepel a névjegyzékben", "Hibás személyi azonosltó", "Az adott választáson nincs szavazójoga.
Egyéb hibaként fordult e/6, hogy nem egyezett a vezetéknév, az utónév, a helyiség-, és/vagy az
utcanév, hiányos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel ezibula Tamás 2018. évi országgyűlési képvisel6választáson Nógrád megye 02.
számú egyéni választókerületében képvisel6je/öltként történ6 nyilvántartásba vétele a rende/kez6
részben foglaltak szerint visszautasitásra került.

A határozat az országgyűlési képvisel6k választásáról szóló 2011. évi CCII/. 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 jogorvos/atról 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 XCII/. 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, lakcimét (székhelyét) és - ha a lakcimét61 (székhelyét61) eltér -
postai érlesltési elmét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosltóját, illetve ha a külföldön é/6,
magyarországi lakclmmel nem rendelkez6 választópolgár nem rendelkezik személyi azonosltóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának tipusát és számát, vagy je/öl6 szervezet vagy más
szervezet esetében abirósági nyilvántartásba vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja
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benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélelmé!, iIIetOleg kézbesltési megblzottjának nevét
és telefaxszámát vagy elektronikus levélelméI.

A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezO!, hogya fellebbezés a választási bizottság
határozatának meghozata/áig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból
folytathatja.
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