Tolna Megye 1. Számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Tel.: 74/504-103 Fax: 74/504-198
valasztas2018@szekszard.hu

Tolna Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
16/2018. (III.05.) OEVB határozata
Tolna Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 132. §-ában foglalt jogkörében
eljárva – Pesti Vendel,
szám alatti lakos
országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
határozatot:
a 2018. évi országgyűlési képviselő választáson
Pesti Vendelt
a MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
országgyűlési képviselőjelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
Felhívja a jelölt figyelmét, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes
ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló
határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem
nyújtott ajánlóív után tízezer forint. A kitöltött ajánlóíveket a szavazás napját megelőző 34.
napon 16.00 óráig, illetőleg a ki nem töltött ajánlóíveket a szavazást megelőző 33. napon 16.00
óráig köteles az OEVI részére átadni.
A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet – személyesen, levélben (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.),
telefaxon (74/504-198), vagy elektronikus levélben (valasztas2018@szekszard.hu) –
fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó Tolna Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen
a választási bizottsághoz.
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A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, személyi
azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló
okiratának típusát és számát vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 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 bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a
fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
INDOKOLÁS
2018. március 3-án a MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT az országgyűlési képviselők 2018. évi
választásán PESTI VENDEL egyéni képviselőjelölt bejelentését az E1 jelű formanyomtatványon
megtette. Egyidejűleg csatolta a jelölt részére - a nyilvántartásba vételére illetékes választási
bizottság mellett működő választási irodától A1 jelű formanyomtatványon - igényelt, a
választási iroda általa kiadott, sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott
200 darab ajánlóívből (az ajánlóívek sorszáma: 01889I0001–01889I0200) 184 darabot. A
jelöltnél maradt ajánlóívek sorszáma: 01889I0002–01889I0003, 01889I0018, 01889I0078–
01889I0079, 01889I0081–01889I0082, 01889I0109–01889I0110, 01889I0115–01889I0116,
01889I0140, 01889I0147–01889I0149, 01889I0159.
A Választási Iroda 2018. március 03-án elvégezte az ajánlások Ve. szerinti ellenőrzését és
tájékoztatta az OEVB-t, hogy a jelölő szervezet leadta
- a rendelkezésére bocsátott 200 darab ajánlóívből 184 darabot,
- a jelöléshez szükséges számú érvényes ajánlást, valamint
- a jelölt részére kitöltött E1 jelű, „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű
nyomtatványt.
Az OEVI vezetője tájékoztatta az OEVB-t arról, hogy az ajánlások tételes ellenőrzését – a Ve.
127. § (2) bekezdése alapján – a választási iroda addig folytatta, amíg bizonyossá vált, hogy az
érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot (500). Az ajánlások
ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője – a Ve. 127.§ (3) bekezdése alapján
– tájékoztatta az OEVB-t.
Az OEVB eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás a Ve. 120 – 123.§ - ában, a jelölt
bejelentése a Ve. 124. §-ában, az ajánlások ellenőrzése a Ve. 125-127. §-ában foglaltaknak
megfelelt, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában
előírt számú érvényes ajánlás benyújtásra került, továbbá az országgyűlési képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
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