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6/2014. (11.28.) határozata

A Budapest Ol. szamu Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
továbbiakban: Bp. Ol. OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva Szöllösi Istvánné
· - 1 mint országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének
tárgyában 3 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:

A Bp. Ol. OEVB Szöllősi Istvánné a 2014.évi országgyűlési választáson, a Ol. szamu
országgyűlési egyéni választókerületben a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjajelölő
szervezet jelöltjeként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül- jogszabálysértésre hivatkozással,
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen - a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy
elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be a Budapest Ol. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., fax: 06-1-872-7627, e-mail:
valasztas@belvaros-lipotvaros.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
2014. március 03-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfóldön 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 benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékek is felhozhatók. A határidő elmulasztása jogvesztő
hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
INDOKOLÁS
Szöllősi

Istvánné 2014. február 28-án a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő
képviselőjelöltjeként kérelmezte nyilvántartásba vételét a 2014. évi országgyűlési
képviselő választáson.

szervezet

A Ve. 124.§(1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnáL A Ve. 252.§. (2) bekezdése alapján az
egyéni választókerületi jelöltet az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
veszi nyilvántartásba. A Ve. 132.§. alapján az illetékes választási bizottság a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 3 napon belül nyilvántartásba
veszi. Az országgyűlési képvi selők választásáról szóló 20 11. évi CCIII. törvény 6.§-a alapján
az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

Szöllősi Istvánné a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja képviselőjelöltje benyújtotta a
Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat, nyilatkozatokat, valamint az ajánlásokat tartalmazó
eredeti ajánlóíveket

Az ajánlások ellenőrzését az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda
munkatársai ellenőrizték és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatták a Választási Bizottságot.
A Választási Bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel a jogszabályi feltételeknek
megfelel, az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges ötszázat, ezért Szöllősi
lstvánnét a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezet képviselőjelöltjét a
2014. ev1 országgyűlési képviselő választáson a Budapest Ol. számú egyéni
választókerületében képviselőjelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5-6. §án, a Ve. A 124-127.§-ain, 132.§-án, 252.§-án, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a
Ve.lO.§. (3) bekezdésén, 221.§.-án, 223.§-án, 224. §-án, 297.§ (2) bekezdés b.) pontján és az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§.(2) bekezdés l. pontján alapul.

