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A Veszprém megyei

OEVK Választási Bizottság Dr. Kovács Zoltán, a FIDESZ-Magyar
Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési egyéni képviselőjelöltje
nyilvántartásba vételénektárgyában meghoáa a következő

-

Polgári Szövetség

4. sz.

határozatot:

A Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság Dr. Kovács Zoltánt, a FIDESZ-Magyar
Polgári Szövetség - Kereszténydemokata Néppárt országgyűlési egyéni képviselőjelöltjét
nyilvántartásba veszi,

A határozat ellen

a meghozatalától számított 3 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással az

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiségnélküli szervezet szomélyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben illetékmentesen fellebbezést nyújthat be. A

fellebbezést a Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottságánál (8500 Pápa, Fő u, 5.,
telefax: 89i313-989, e-mail: titkarsag@papa.hu) kell elóterjesáeni úgy, hogy az legkésóbb
2022. február 17 -én 1,6.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló

határidő jogvesztő,

A

fellebbezósnek tartalmazni kell a jogszabálysértés megielölését, a kérelem benyújtójának
nevót, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétól) eltér - postai értesítésicímét,a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külftrldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező válaszlőpo|gár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonoss ágáí igazoló igazolványának típusát és számát, vagyjelölő szervezet vagy más
szeíy ezet esetében a bírósági nyilvántartásba-y éíeliszámáL

A fellebbezés tárgy

álá1 fogva illetékmentes.

Indokolás:

Dr. Kovács Zoltán 2022. február 14-én a FIDESZ-Magyar Polgári

Szövetség

-

Kereszténydemokrata Néppárt országgyúlésiképviselő jelöltjeként történő nyilvantartásba
vételétkérte.

Az országgyűlési képviselők választásíról szóIó 2O1I. évi CCIII. törvény 6.
egyéni választókerületben

a

§-a értelmében,,az

jelöléshez legalább ötszéa választópolgár ajánlása sziikséges".

Az

ajanlások ellenőrzését a válasáási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ye.) 1,25. § - 127. § -aiban foglaltak szerint a Választási Iroda elvégezte, mely
alapján megállapításra került, hogy a jelöléshez szükséges legalább ötszáz éwényes ajánlás
szerepel az ajánlóíveken, melyről az OEVB{ tájékoztatta.

4. sz, OEVK Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Kovács Zoltán
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek me g!ele|, ezért
országgyűlési egyéni képviselőjelöltként nyilvantartásba vette.

A Veszprém me gyei

Az OEVB

Ve, 44. § (1) bekezdésben, valamint a 252. § (2) bekezdésében
foglalt jogkörében eljárva a rendelkezó részben foglaltak szerint hoúa meg a határozatát.

A határozat

a fentiek alapján a

Ve. 132. §-án és az országgyúlési képviselők válas ztásáról szőló 201 1. évi CCIII.
törvény 6. §-án, ajogorvoslatról szóló tájékozíatás a Ve. 10. §-án,221. § (1) bekezdésén,223.
§ és 224. § (1)-(3) bekezdésein, míg az illetékmentességről szőlő tájékoztaíás az illetékekól
szóló L990. évi XCIII. íöwény 2. melléklet XIII/S. pontján alapul,
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A határozat
hatii9pzat fellebbezés hiányában jogerös.

!,h,-,ll

Dr. NJgy Kr$ztina
O,.Nffi,]i"tinu
vezet(|
oEVI
OEVt vezet

Pápa,2022,

|februfu

'11

.

§l

D/
|/

hr.=-,l
l\\

Dr. §omo}yi Natálla
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