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Reczn6 Baranyi Georgina

31/2018.(111.08.) h a t e r o z a t a
en jeldlt egy6ni orszeggy(itosi k6pvisel6jelaftk6nt tarcn6
n yi lve n h fi e sb a vete I 6 r1l

fiigge

Nogred Megyei 02. sz1m1 OrszeggyLasi Egy6ni Vetaszt6kertiteti
4(tov1bbiakban:
vehszftsi Bizotts^g) Reczn6 Baranyi
fAggetlen jeliiltet nyilv'ntaft^sba vette.
Ezzel egyidejUleg a Vehszasi Bizottseg

a

V'tasztesi

Bizoftseg

Georgina (2649 Dejar, zrinyi utca 14. szan)

jet'ttet

'rtesiti.
haftrozat ellen - annak meghozahat6l szemibft h6rom (3) napon belut
- a k,zpontr
nevjegyzekben szerepl1 valaszt'pobar, jeran, jet6r6 szervezet, tovdbb| az ugyben
t9rll.e:zetgs
szdm|
?1loSi szem6ty, jogi szem'tyiseg n'tiuli szervezet szemetyesen, tev,tbei a 02. 'rintett
o.E)/F-nfl (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedetem 0t 12. szan bitfaxon (06-3s-300-Ts2j vagy

A

elektronikus lev1lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszab'iys6rt6sre hivatkozlssal, ilietve a
velaszftsi bizoftsag merlegelesi iogkoreben hozott dant1se elten,itteteknentesen fellebbez6'st ny(tjthat
be, a Nemzeti vehsztesi Bizoftsegnak (1399 Budapest, pf.: s47) c[mezve. A fettebbez6$ 1Ay
ke
benyljtani, hogy az a haErozat meghozatar€i6r sz6nitott harmadii napon 16,00 6rdig

;"g;;k;i"r.

lndokoles:
Reczne Baranyi Georgina 2649 Derer, zrinyi utca 14. szem ahfti takos 2018. mdrcius h6
0s. napjen
egyeni
be n ftig
e n kepviset6jerdttk'nt tofte n6 nyituentaftesba v6te t6t.

ke.f" .1. 20.1? evi orszeggy1bsi kepiiset^vehszason N6gr6d megye 02. szemT
valasztokerii lete
gefl
A.velasztasi

.Bizoftseg megalapitofta, hogy Reczn, Baranyi Georgina nyifuanhftasba vebt irenti
iogszaberyokban t1masztott k'vetehenyekn;k meg,-felet,'a bejetentls aj6nt6ivek
atadeseval t6ft6nt, a jel'lts^ghez sztikslges 6rv6nyes aj6nl6sok sz6ma et6ri az
atsz'zat.

kfre!,ne

a

A fentiekre tekintettel Reczn1 Baranyi Georginitnak a 2018. 6vi orszdggyfrl6si kepviset1v1lasz4son
N6gred nesve 0? szemI egyeni vataszt6kertiteteben kepviselljetoiii6nt taielra-iitG,it"iaso"
vetele a rendelkez1 16szben foglaltak szerint megtAft'nt.

A.hatarozat az orszeggyfrt1si k6pviser6k v6tasztds6r6t sz6t6 2011. 6vi
ccflt. tdrv,ny 2. ds 6- s-ar, a
valaszftsi eljeresr6r sz6r6 2013.
t6rv6ny
(tov^bbiakban:
ve.)
44-49. g-ain, a 124-127. s?yi
ain, 132. s-6n, a jogorvostatr6t sz6t6
t6j6kozhfts a'vi. to. g (3) bekezdl6s6n, zzi. g-in, zzli. ei zzq
g (2) bekezd6s q ponti6n, 6s az ittet,kekrit 'sioto tgso. eii xiui
a,in'
9
?.2s.7:
ii.s rzl
bekezdds 1.) pontjen ataput.

\\\vr

io*eii

A bizottseg hi4koztatia a k6retmez6t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kelt
a fellebbezls jogatapjet
Aogszabelysaft'sre hivatkozes, ittetve a vatasztdsi bizoftseg m6rteget6si jogkarben nozott doiteiiel,
a

renelle7fs benv1jbjenak nevet, bkc.im6t (sz6khetv6t) e;
haa nxtjiietat rireiiiiiaaiJrc,
postai
cimet, a fefiebbez^s beny1jtoj1nak' sienetyi azonostrcjet, i etve ha a kulfotd,n
erc,
magyarorszagi
'ftesitesibkcimmer nem r91d9r\ez6 vetaszt6pober nem renaekezik szemlryi
iriro"ilo,iut,
u
magvar alampotgers1g1t igazor6. okirat1nak tipuiat zs szem6t, vagy ptorc
J,,:*J"l
Tliy'
,""
szeNezet eseteben a bir'segi nyilvantaftesba veteli szemat. A'fettebbezes
tartaliJznatla
benylitojenak telefaxszamat vagy elektronikus tev,lcim6t, iltet'teg k6zbesit6si
megnizotqaiiii nevet
6s telefaxszemet vagy elektroniius tev1tcim6t.
A bizoftseg Ej6koztatja bvebb| a k6relnez6t, hogy a fellebbezes a vebsztttsi bizoftsita
hatA rozaft n ak meg hozataldig visszavonhat', ugya n akkol'
a
bizoftseg az euerest hivatatb't
tolytathatja.
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