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A Tolna Megyei Területi Választás i Bizo ttsag 
512010. /111.12.1TVB határozata 

A Tolna Megyei Terület i Vá lasztási Bizottság Tóth Endre Géza (lakóhelye: 7140 
Bátaszék, Pacs irta utca 7.) megbízott által képviselt JOBBIK MAGYAROR SZÁGÉRT 
MOZGALOM - PÁRT j el öl ő ezervezet Tolna megyei terület i listájának nytlvántartásba 
véte le tárgyában meghozta az alábbi 

hatá rozatot. 

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM - PÁRT j e lö lő szervezet Tolna megyei területi lis táját - a bejelentés 
szerinti tartalommal - az o rsz ág g yű l és i képvise lők 2010. évi általános választásá ra 
nyilvántartásba vesz i. 

Jelen határozat ellen annak meghozalalától számított 3 (három) napon belül az 
Országos Vá lasztási Bizottsághoz címzett fellebbezessel lehet élni. A fel lebbezést a 
Tolna Megyei Területi Vá lasztási Bizottságnál (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 
kell benyújtani, oly módon, hogy az leg késő b b 2010. március 15. napján 16.00 óráig 
meqérkezzen. 

I n do k o l ás 

A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM - PÁRT 2010 . márc ius 11. napján 
bejelentette a To lna megyei területi listáját. 

A Tolna Megyei Terület i Vá lasztási Bizottság megállapította, hogy a bejelentés megfelel 
a választási eljá rásról szóló 1997. évi C. törvény (továb biakban : Ve ) 51 § (3) 
bekezdésében, az 53.§-ban. a 94.§ (1) bekezdésében, az országgyű lési képviselők 

választásáról szó ló 1989. évi XXXIV. tő rvé ny 5.§ (3), (6) és (9) bekezd éseiben. az 52.§ 
b}-c) pontjaiban és a 2. sz ámu mellékletben, a 35/2009. (XII.30.) ÖM rendelet 
meltékletének vonatkozó rendelkezéseiben, valamint a 3/2010. (1.22.) ÖM rendelet 4.§ 
(4) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

Mindezek alapján a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság a területi listát 
nyilvántartásba vette . 

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 4.§ (3) bekezdésé n, a 79-80.§-ain, valamint a 90/A§ 
(4) bekezdésének e) pontján alapul 

Székszárd. 2010 márc ius 12 
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