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112022. (II.01.) OEVB határozat
a HajdÚ-Bihar Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

elnökének és elnökhelyettesének megválasztásáról

A HajdÚ-Bihar megYei 5. számú Országgyúlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (A
továbbiakban: OEVR) aválasztási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
39. § (1) bekezdése alapjánaz OEVB

elnökének dr. Pál Miklóst

elnökhelyettesének Farkasné dr. Ungvári Ilonát

választja meg.

Ahatározat ellen az Ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
a a Nemzeti Választási Bizottsághoz cimzett,de az OEVB-nél 1+zbo Haiarir"Óboúló, Hősök tere 1.)
előterjesztett fellebbezést nyújthat be. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási
bizottság és annak tagtra.

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben
hozotthatározataellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus lóvélbenTehet ben-yujtani.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést ÚgY kell benyujtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalátől
számítottharmadik naPon megérkezzen a megtámadott határo zűothoző választásibizo{tságltoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye.223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem
benYujtójának nevét,,lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímJt8t 1szenrelyétől) eltér - posiai értesítési
címét, valamint a. kérelem benyujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a ttnnitaon élő,
magYarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magYar államPolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szerv ezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyujtójának telefaxs zámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxsz ámátvagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezést aválasztási iroda azigy összes iratával abeérkezése napján felterjeszti a fellebbezés
elbirálására jogosultválasztásibizottsághoz.

A fellebbezésre iránYadó határidő jogvesztő, az ahatáidő utolsó napján 16 órakor jár le. A hatáidőt
naptái napokban kell számítani.

Az eljárás tárgyánál fogva nem esik közteherfizetési kötele zettség a|á,



Indokolás

A Ve. 39. § (1) bekezdése atapján a váIasztási bizottság az alal<l:Jő ülésén a választott tagok kÖzÜl

megválasztja elnökét, elnökhelyettesét. Az elnök és az elnökhelyettes személyére abizottság tagjai

tehetnek javaslatot.
Az OEVB ahatározatot a Ve. 39. § (1) bekezdése alapjánhoztameg.

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésein, 46. §-án, 221. § (1)

bekezdésén,223. § (1)-(3) bekezdésein,224. § (1)-(4) bekezdésein,225-226. §-án, és a 297. § (3)

bekezdés b) pontján alapul A választással, valamint a népszavazássa|kapcsolatos törvényekből folyó
jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos - közteherfizetési kÖtelezettségalá

ná eso _ eljárásról szőIő tájékoztatás az illetékról szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének

XIII.8. pontján alapul.

Hajdúszoboszló, 2022. február 1.
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