N6gred Megyei 02. szdmU - balassagyarmati sz'khety{i _
O RSAGGYU LESI EGY EN I VALASZTOKE RA LETI
VALASZTASI BIzoTTsAG
33/2018.(111.08.) h a t e r o z a t a
FiildinE Botos Marianna (TENNI AKARAS MozcALoM) egyeni orszeggyfil6si k6pviset'jetaltk'nt
t6ft6n6 nyilvenhrtesba vetel' 16l

A

N6gred Megyei 02. szemI orszeggyubsi Egyeni vehszt1keriiteti v6taszt6si Bizoftseg
(tovabbiakban: velasz6si Bizotbed FdLDINE Boros MARIANNA-I (31s2 Karancslapujt6,
Alkotmany 0t 15. szem atatti takost), a TENNT AKARAS MozGALoM jebttj^t nyitvenhn^sba vette.

A

ha6rozat ellen - annak meghozahht'l sz^mitott h6rom (3) napon beliil
- a k,zponti
nevjegyzdkben szerepl1 vebszt1polg1r, jet6lt, jet6l6 szeNezet, bvebbe az iigyben
t9r!?-sze9, e2 logi szem6ly, jogi szen6tyis6g n1tk1ti szervezet szemllyesen, lev6tbei a 02. 'rintett
szem|
oElB-nel e660 BalassagyarmaL Rek6czi feiedetem at 12. szao bt6faxon (06-3s-300-782) vagy
elektronikus lev€lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelys1rrcsre hivatkoz1ssal, itietve a
valasztesi bizoftsag m6legel6si jogkdreben hozott donrcse ellen,illet6kmentesen feltebbezlst ny1jthat
be, a Nemzeti velaszftsi Bizot6egnak (1399 Budapest, pt.: s47) cimezve. A fe ebbez6st 1gy kett
benyljtani, hogy az a hatarozat meghozatubt6l szamibtt harmadii napon 16,00 6reig negerkeizen.

Indokoles:
Fdldine Botos Marianna 3182 Karancslapujt1, Alkoheny 0t 1s. szem abtti lakos kefte a 2018.6vi
orszeggyabsi kepvisel1valaszftson N6grad megye 02. sz6m0 egy6ni vahszt'kenileteben
k6pviset6jetattk'nt t6ften6 nyiMentaftesba v6b6t a TENNT AKARAS MOZGAL)M jetattjekeft.

A.Valasztesi Bizotbeg meg1llapitotta, hogy Fotdin' Botos Marianna nyitv1ntaftesba vetet irenti
kgrelre a iogszaberyokban ftmasztoft k'vetetm'nyeknek negferet, a bejetentes ajenbivek
ebdeseval tdftenL a jel,ltseghez szrikslges eN6nyes ajanhsok sz6ma et6ri az atsz'zat.

A fentiekre tekinteftel Foldine Bobs

Mariannenak a 2018. 6vi orszeggy(il1si klpvisel1vebsz4son
N6grad megve 02. szdmI egy6ni vehszt6kertleteben kepvisetajetitiilnt t6ft6'n6 nyitviiliiasoa
vebb a rendelkez1 reszben foglattak szerint megt,rtent.

A ha6rozat az orszeggyfrresi k6pviser6k vahszffis1r6r sz6t6 2011. 6vi ccflt. t6rv6ny 2.6s 6.
s-an, a
vabsztesi eli6rdsr6l sz6t6 2013. 6vi
(ovebbiakban:
bNeny
ve.)
44-49.
a
124-i27.
s-;in,
sain' 132. s-6n, a jogorvosratr6r sz6b \\x:vt.
Ejekoztafts a've. 10. s p) bekezd6s6n, zzi. g-in, 2n. es 224.
s-ain, a 297. g (2) bekezd6s b) pontjen, 6s az ittetqkekrdt srorc rggo. eii
ii.s rzl
bekezdqs 1.) pontjen abpul.

x)ti ioieii

bizoftseg Ei6koztatia a kerelmezot, hogy a fettebbezesnek tartatmaznia kell a fellebbez^s jogatapjet
(iogszab1lys6rt'sre hivatkozes, illetve a vebszasi bizottseg merbgebsi jogk,rben
hozott abit6se1, a
fellebbez's beny1jt'jenak nev6t, takcim't (sz6khetye0 6;
haa adiietat 6zexnelyeiatl Jter _
poshi eftesircsi cim6t, a fe ebbez1s benydft'jenak szem'lyi azonosibjet, ittetie ha a kutino,
erc,
magyarorszAgi hkcimmel nem rendelkez1 vAlaszt1pober nen rendelkezik szemltyi azonosit1vat,
a
magyar alhmpolgerseget igazor6. okiraftnak tipus6t es szemet, vagy jer6t6 szervezet vagy mes
'feltebbez^s
A.

-

szervezet eset'ben

a

bir6s6gi nyilvenhftesba v1teli szdmet.

A

taftaliizhatja

beny0$6ianak telefaxszemet vagy elelfuronikus lev1lcin6t, ittetlteg k6zbesit6si negnizoftjiiiii-nevet
es blefaxszemet vagy elektronikus tevebin6t.

A

bizoftseg t6j'koztatja bvabbe a keretmez't, hogy a fettebbezls a vetaszhsi bizoftsag
haftrozaanak meghozatahig visszavonhat6, ugyanakkor'a vttlaszt1tsi bizoftseg az etla*t
iiiiatoot
tolytathatja.

