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Oláh Alfréd fiiggetlen jeli5lt egyéni orczággy lési képvisel jeloltként tortén
nyilvántartásba vételér l

A Nógrád Megyei 02. szám Országgy lési Egyéni Választókeríjleti Választási Bizottság (továbbiakban:
Választási Bizottság) OLAH ALFRÉD - ftjggetten jelólt - országgy lési képvisel jetoltként tórtén nyilvántartásba
v éte l ét vi ssza u tas ítj a.

A határozat ellen - annak meghozatalától számított három (3) napon beltjl- a kózponti névjegyzékben szerepló
választópolgár, jelólt, jelol szeruezet, továbbá az ílgyben éintett természetes és 1b9l személy, jogi személyiség
nélktjli szeruezet személyesen, levélben a 02. számu OEVB-nél (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem (tt 12.
szám) telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levélben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabályséttésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság méflegelési jogkorében hozott dontése ellen, illetékmenfesen
fellebbezést ny jthat be, a Ter leti Választási Bizottságnak (3100 Salgótarján, Rákóczi t 36.) címezve. A
fellebbezést (lgy kell beny jtani, hogy az 2022. március hó 03. napján 16,00 óráig megétkezzen.

lndokolás:

Oláh Alfred kérte a 2022. évi országgy lési képvisel választáson Nógrád megye 02, szám egyéni
választókertjletében képvisel jeloltként tórtén nyilvántartásba vételét fíjggetlen jeloltként.

A Választási Bizottság megállapítofta, hogy Oláh Alfréd nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban
támasztoft kóvetelményeknek nem felel meg, a jeloltséghez sztjkséges éruényes ajánlások száma 368 db, nem
éi el az ótszázat.

A feldolgozott ajánl ívek száma 67 db, a rogzített ajánlások száma 516, ebb l éruényes ajánlás 368 db volt,

éruénytelen ajánlások száma 148 db, ebb l 28 tobbszóros ajánlás, egyéb okból éruénytelen 120 db.

A Ve. í26. b) pontja alapján érvényes az az ajánlás, amelynek adatai - az aláírás kivételével - a szavazókói
névjegyzék adataival megegyeznek, illefue megfelel a Ve. 122. -ában foglalt kóvetelményeknek.
A 120 db egyéb okból érvénytelen ajánlás kózíil a legtobbszor el forduló hibatjzenet a ,,Nem szerepel a
szavazókori néujegyzékben", ,,Nem szerepel a kózponti néujegyzékben", ,,Életkora miaft nem ajánlhat". Egyéb
hibaként fordult el , hogy nem egyezett a vezetéknév, az utónév, a helyiség-, és/vagy az utcanév, a házszám,
hiányos volt a lakcím, hiányoztak az ajánlásokat gy jt áIlampolgár adatai és aláírása.

A fentiekre tekintettel Oláh Alfrédnek a 2022. évi országgy lési képvisel választáson Nógrád megye 02. számu
egyéni választókertjletében képvisel jelóltként tórtén nyilvántartásba vétele a rendelkez részben foglaltak
sze ri nt vlssza uías ít á s ra ke rtj lt.

A határozat az országgytilési képvisel kválasztásáról szóló 2011. évi CClll. toruény 2. és 6, '-án, a választási
eljárásrol szóló 2013. évi XXXVI. tórvény (továbbiakban: Ve.) 44-49. -arn, a 124-127. -aln, 132. -án, a í33.
(2) bekezdésén, a jogoruoslatrol szóló tájékoztatás a Ve. í0. (3) bekezdésén, 221. -án, 223. és 224. -ain, a
297. (2) bekezdés b) pontján, és az illetékekr l szóló 1990. éviXClll. tóruény 28. (1) bekezdésén és 2. számu
mellékletén alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmez t, hogy a fellebbezésnek taftalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
(jogszabálysértésre hivatkozás, illefue a választási bizottság mérlegelésijogkórben hozott dóntése), a fellebbezés
beny jtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér - postai értesítési címét, a
fellebbezés beny jtójának személyi azonosítóját, illefue ha a ktjlfóldon él , magyarcrszági lakcímmel nem
rendelkez választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának
típusát és számát, vagy jelol szeruezet vagy más szeruezet esetében a bíósági nyilvántartásba vételi számát. A
fellebbezés tartalmazhatja beny jtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési
m eg b í zottj á n ak n evét é s te l efax szá m át v agy e le ktro n i ku s l evé l c í m ét.
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmez t, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának
meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalbólfolytathatja.
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