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A Veszpróm megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság Grőber Attila, a Demokratikus Koalíció-
Jobbik Magyarországért Mozgalom-Momentum Mozgalom-Magyar Szocialista Párt-LMP-
Magyarország ZöId Pártja-Párbeszéd Magyarországért Part országgyűlési egyéni
képviselőjelöltje nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot,.

A Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság Grőber Attilát, a Demokratikus
Koalíció-Jobbik Magyarországért Mozgalom-Momentum Mozgalom-Magyar Szocialista Párt-
LMP-Magyarország Zöld Pártja-Párbeszéd Magyarországórt Párí országgyűési egyéni
képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben illetékmentesen fellebbezést nyújthat be. A
fellebbezést a Veszprém megyei 4. sz. OEVK Válasáási Bizottságanál (8500 Pápa, Fó u. 5,,

telefax: 89/313-989, e-mail: titkarcag@papa.hu) kell elóterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb
2022. február L'7 -én 1,6.00 6ráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztó.

A fellebbezésnek tartalmazni kell a jogszabálysértés megjelölését, a kéíolem benyújtójának
nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól (székhelyétól) eltér - postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójanak személyi azonosítóját, illetve ha a külffjldön éló, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazolő igazolvanyanak tipusát és számát, vagyjelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tárgyánál fogva illetékmentes.

Indokolás:

Grőber Attila 2022. febraétt 12-én a Demokratikus Koalíció-Jobbik Magyarországért
Mozgalom-Momentum Mozgalom-Magyar Szocialista Párt-LMP-Magyarország Zöl.d Pártja-
Párbeszéd Magyarországért Párt országgyűlési képviselő jelöltjeként történő nyilvántartásba
vételét kérte.

Az országgyúlési képviselók választásáróI szől.ó 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a értelmében ,,az
egyéni válasáókeriiletben ajelöléshez legalább ötszéa vá|asztópo|gár ajánlása szíikséges".

Az ajanlások ellenőrzését a választási eljárásról szó|ó 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ye.) 125. § , 127. § -aiban foglaltak szerint a Választási Iroda elvégezte, mely
alapján megállapításra került, hogy a jelöléshez szükséges legalább ötszáz érvényes ajánlás
szerepel az ajénlóíveken, melyről az OEVB{ tájékoztatta.



A Veszprém megyei 4. sz, OEVK Választási Bizottság megállapította, hogy Grőber Attila
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért
országgyűlési egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vette.

Az OEVB a fentiek alapján a Ve. 44. § (1) bekezdésben, valamint a 252, § (2) bekezdésében
foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben fogialtak szerint hozta meg ahataíozatát.

A határozat a Ve."l32. §-ánés az országgyűlési képviselők válasáásaról szóló 201 1. évi CCIII.
törvény 6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. ].0. §-án,22I. § (1) bekezdésén,223.

§ és 224. § (1>(3) bekezdésein, míg az illetékmentességról szóIó tájékoztatás az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. töwény 2. melléklet XIII/8. pontján alapul,

Pápa,2O22. február 14.
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Dr. Sonlogyi Natália

Veszprém megyei 4, sz. OEVK Vá|asztási Bizottság
elnöke

A haráro/nr lellebbezes hiányában jogerós.
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Pápa,2022. febluár l7.
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