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Napirpnd - A 2022. dvi orsz.iggyrildsi viilasadson, Juhrisz Veronika a Magyar Kdtfarkt

Kutya Pad jel6l6 szervezet kipviseld-jeldltje nyilvAntanasba vetele

Budapest 04. szrmt Orsz{gryiit6si
Ery6ni Vdtaszt6keriileti Vdtaszt{si BizottsCg

6 12022. (lI.2S.) hat6r ozat^

B1dane.s1 0j, szemt O6ziggyrildsi Egy6ni Valaszt6kertleti Valasztesi Bizotts{ig a
v6lasztdsi eljrtrisr6l sz6l6 2013. dvi XXXVL t6N6ny (a tov6bbiakban: Ve.) I32.g_riban
meg6llapitott hafisktireber\ eljitr.v^ a 2022.6vi orsziggyiildsi k6pviseki_vdlasztrison Juhasz
Veronika kdpvisel<ijelttlt nyilvdntart sba vdtele targyaban 5 jeler liv6 tag, 5 igen,
eqyhangi szavazattal meghozla a kovetkezd

hatirozatot.

A Budapest 04. szlmU V6laszt6kertileti Vrilasztrisi Bizottseg fgy
ddnt, hogy Juhrsz Veronika
lakost. a 2022. evi orsziggyuldsi kipviseld -vrilasarison a Budapest
orsziggyiildsi egydni vdlaszt6kertlletben a Magyar Kdtfarkt Kutya p6rt Jelol
kdpvisel6jeltiltjekdnt nyilvrintartisba veszi.

sz6m alatti
04. sztnu
6 szervezet

A hatiirozal ellen a meghozatal6rdl szjmirott 3 napon beltil a kdzponti ndvjegyzdkben
szerepld v6lasztdpolger, jelOlt, jelttlo szervezet tov6bba az iigyben diintett termdszetes 6sjogi szem6ly, jogi szem6lyisdg ndlkUli szervezet a Frivrirosi V6lasztesi Bizotts6gnak
cimzetl fellebbezdst nlujthat be jogszabalysert6sre hivatkozassal, illetve a mdrlegeldsi
jogkdrben hozott hatiirozat ellen a Budapest 04. szimir Orszriggyrildsi Egydni
Vdlaszt6kerii-leti Vdlaszt6si Bizottsdghoz. A fellebbezds benytjthat6' szemilyisen,
levdlben (1024 Budapest, Mechwart Iiget t.), relefaxon (346-5409) vigy elektronikus riton
(szalai.tibor'@rnasodikkemler.hu) oly m6don, hogy az legkdsdbb 202r. febrrltu 2g. 16.00
6rdig bedrkezzen. A fellebbezdsben ij tdnyek ds bizonyitdkok is felhozhat6k. A hatriridri
elmulasztdsa jogveszt6 hatdlyf.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell
- a jogszabalysdrtdsre hivatkozist vagy a mdrlegeldsi jogkdrben hozott hatarozatra val6
hivatkozdst,
- a kdrelem benyrijt6jdnak nevdt. lakcimdt (szdkhelydt) es _ ha a lakcimdt6l
(szdkhelydl6l) eltdr - postai drtesiidsi cimdt.
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- a k6relem benyfjt6jdnak szemelyi azonosir6jet. illetve ha a kiilldldt n dl6.
magyarorszigi lakcimmel nem rendelkez6 vrilaszt6plg6r nenr rendelkezik szemdlyi
azonosit6val. a magyar dilampolgdrsrigrit igazold oiimtanal tipuser ds szimrit. vaiy
jelt-l6.szervezet vagy mas szervezet eserdben a bir6s6gi nyilvriotandsba_viteli szimet.
A. fellebbezds. illetve a birds6gi feltitvizsgehti kdr;lem rartalmazhalja benyUjrdjenak
telefaxszam6t vagy elektronikus levdlcimdt, illetve kdzbesitdsi megbizottjrina'k nevdt ds
telefaxszfuruit vagy elektronikus levdlcim€t
A fellebbezCs ldrgyi illetdkmentes.

INDOKOLAS

Juhdsz Veronika a Magyar Kdtfarkti Kutya ptut jel6l6 szervezet kepviseliijeldltje
kClelmezte nyilvantart 6sba yelf-rct a2022. evi orsziggyilesi kdpvisel6-vrilasztrlson.

A Ve. 124.$-a alapj6n a jeliitet az aj6{d6ivek etad66dval kell bejelenteni a nyilvAntartdsba
vdtelre illetekes vdlaszt6si bizotts6gn6l.

A Ve. 125.$ (l) bekezddse drtelmdben a v6lasztlisi iroda az ajrinldsokat ellen6rzi is az
ellenrizis eredmdnydrdl a Ve. 127.$ (3) bekezdese drtelmiben a velasztrisi iroda
t6Jekoztatja ajelOlr nyilvAnhn6sba vdrcldre illetekes viilasztrisi bizoftsagot.

A Ve. 252.$ (2) belezd€se alapjrln az egydni velaszr6keriilcri .ieldllet az ors/:igg\iilesi
egyini liilaszt6kcrUleri velasadsi bizotrslig veszi nyilvrinundsba. ,t Vc. l-j2.{ alipjrin az
illelikes. velaszresi bizoftsrg a rttn€nyes feltdreleknek nregl-elel6 .iel(.ilrel iegk!:sdbb a
beielentdst kaivelii negycdik napon beltil n)-ilr.dntarrdsba rcszi. Az orsiriggltilesi
kipviscl<it r,:llaszrrisrirol sztil6 f0ll. ivi CCIII. tiindn). (a hlirbbiakban: \jli 6..s-lr
alapien az cgydni vlrlasztdkcriilelbo a jcltjl6shez legalaLb ,i00 liilaszr6polgir ai,xrliisa
sziiksdges.

luhdv Verorrika a Magyar Kdtfarkl Kur-\ a pen jeldld szervezer kdpviseldjeloltje
benyljtona.a Ve rendelkezdseinek megfelel6 iratokat. nyilarkozatokat ,ataminr jOO aL,
2022. feb At l2-dn Atvelt ajAnloivbdl I2l db aj6nt6ivet.

Az ajdnldsok ellendrzdst az Orsziggyril6si Egydni Vehsztoketileti lroda munkatrrsai
elvegeztek. es az ellen6rzdsr6l tAjdkozratrAk a Viilasz6si Bizonsagot.

A. V6lasztdsi Bizottsdg meg6llapita, iogy a nyilvantartdsba vetel a jogszabalyi
feltdteleknek_megfelel, a jeldltsdghez szuksdges ajrinliisok sz.6ma megjaladja L 6tsz6zat,
ezdrt Juh6sz Veronikrt a Magyar K6tfa*[ Kutya p6n jel<il6 szervezei kdpv"isel6jelolrjCr a
2022. ..|vi - orsziggyflesi kdpvisel6-vrilasarison Budapest 04. 'szritnti 

egyeni
vrilaszt6kertlletben kipviseltijeliiltkdnt nyilvdntartAsba veszi.



A hatdrozat a Vjt. 5-6.9-dn, a Ve. 10.g (l) ds (3) bekezddsdn, a Ve. 44.S, 46.$, 124_127.S_

i,_ 112.-$--1n- vlamint a 252.5 {2) bekezddsCn, a jogorvostatr6t sz6t6"rrijdkoztatris a Ve.
221.:.$,223.51224.9. (l)-(a) bekezddsdn, a 225.g -aa a297.g 12.1 bekezdls Lfpontjan,6s
az illet6kek6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. tt rviny 33. S (2) bekezd'ise t. ponrjdn alapul

Budapest, 2022. feblutu 25.

dr. Fitldvdryn6
Vrilaszt{si
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