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A

N6grad Megyei 02. szem(t orszeggyabsi Egy'ni vebszt6kerateti v6taszt6si Bizofts6g

ftovebbiakban: velasztasi Bizoftsed czibuta Tames 2023 Dunabogdeny, varadok dfrl6 2. szem abtti
IAKOS
A MAGYARORSZAGON EL6 DOLGOZO ES TANULO-EMBEREK PARTJA ICIOII|,NEK _

-

orszAggyfrl6si k6pvisel6jelAftkent brtdn6 nyiMentaft6sba v6tet6t visszautasitja.

A

ha6rozat ellen - annak meghozabht6l sz1mitott herom (3) napon beliit
- a k,zponti
nevjegyzekben szereprc vehszt6polgar, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebb| az agyben
t9r!9-sze!es 6s iogi szemely, iogi szem6lyis6g n6lk0li szervezet szemelyesen, levelbei a 02. 'rintett
szemI
oElB-nal (2660 BalassagyarmaL Rek1czi feiedetem 0t 12. sz6n) tetefaxon (06-3G300-782) vagy
elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseft6sre hivatkozflssal, ilietve a
vdlasztdsi bizottsdg merlegeEsi jogkareben hozott dontese etten,itt;tekmentesen fe ebbezest nv(rithat
be. a Nemzeti vdlasztasi Bizottsegnak (1399 Budapest. pf.: s47) cimezve. A fellebbezest lAi kett
beny(titani, hogy az a haterozat meghozabat6l szamibtt harmadik napon 16,00 6raig meg6rkei2en.

Indokoles:
czibula Tamas 2610 osagdrd, Rek\czi 0t 14. sz6m atatti takos k6fte a 2018. evi orszaggyabsi
k6pvisel6vdlaszt^son N6gred megye 02. szem0 egyeni vetaszt'keruteteben kepvisel6iet,ftkenti6nenA
NYiIV1NtAftESbA VCtEI't A MAGYARORSZAGON EL6 DOLGOZ1 ES TANULO EM'BEREK PARTJA
jel6ltjekent.

A vahszasi Bizottsdg mege apitotta, hogy czibuta Tames nyilv'ntaftesba v6tet iran k'retme a
jogszabalyokban temasztott k'vetehenyeknek nem felet meg, a jet'ltsqghez sz0ks6ges eN'nyes
ajenhsok szAma 333 db, nem 6ri el az 6bzezat.
A feldolgozott ajenbivek szema 129 db, a r'gzitett ajanasok szema 898, ebb6t elfogadhat6 ajenas
407db volt, ellenorz6sre bvebbitott 1 db, t6bbsz6r6s aj6nt6s 13 db vott, egy6b okb6t nem etfogidnab
467 db.

A ve.

126. s b) pontja alapjan 6'6nyes az az ajenas, amerynek adatai a k,zponti n6vjegyz6k
adataival teljes kArfren megegyezik.
A 467 egyeb okb6l nem etfogadhat6 ajenhs k6zat a tegt6bbsz6r et6fordut6 hibatjzenet a ,,Nem
szerepel a nevjegyzekben",
szem6lyi azonosit6",
"Hibds
"Az adoft vehszteson nincs szavaz'ioga.
Egyeb. hibakent fordult el6, hogy
nem egyezett a vezetekn'v,
az ut6n6v, a helyiseg-, 6s/vagy az
ubanev, hienyos volt a lakcim.
A fentiekre tekinteftel czibuta Tames 2018. 6vi orszeggyfrbsi kepvisebvehsztdson N6grdd megye 02.
szaml egydni velasztokeruleteben k6pvisel6jel6ltk6nt totten' nyituenbftesba v'tete a rendetkez6
reszben foglaltak szerint visszautasitasra kertjlt.
.haterozat az orszaggy(il'si k6pviset6k vetaszteserd sz6l6 2011 . evi ccttt. torv'ny 2. 6s 6. s-an, a
vebsz6si eljdr6sr6l sz6l6 2013. 6vi xxxvt t'Neny (bvebbiakban: ve.) 44-49. s-;in, a 124-127.
sain' 132. s-en, a jogovosratr1l sz6r6 6j6kozbfts a ve. 10. s p) bekezd6s6n, 221.
s-en, 223. es 224.
lo.in' ? 297: s (2) bekezd's b) pontian, 6s az i et'kekrait sz6t6 1990.6vi xctti t6w6ny 33.s

A

e)

bekezdes 1.) pontjen abpul.

A bizoffseg fti'koztatia a kerehez1t, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia kett a feltebbezes jogatapjAt
(iogszabelysaft1sre hivatkozas, illetue a vehsztesi bizottseg mdrteget6si jogkorben hozott dait6se)',
a

fellebbezes beny1jbjenak nevet, bkcim't (sz€khety6t) e;
ha a axciietat 6z6khetyet6t) efter
postai
cimeL a fe ebbez's beny1B'janak szem'tyi azonosibjet, i etve ha a kunonan erc,
magyarorszagi
'ftesircsihkcimmel nem rendelkezd velaszt6po@ar nem rendelkezik szem$lyi azonosit6vat, a
magyar ellampolgerseget igazol' okiraanak tipuset 6s sz6m€tt, vagy jel1ld szervezet vagy mas

-

szervezet eseteben

a

bir1segi nyilvAnhft^sba veteti szemet.

-

A

fettebbez's tartal;izhatta

beny0it6i6nak telefaxszemet vagy elektronikus lev'lcimet, illet1leg kezbesftesi megbizottjenak nevet
6s telefaxsze met vagy elel<tronikus levelci met.

A

bizoftseg Ej6koztatja bvebbe

a

k6relmez6t, hogy

a

fellebbez,s

a

velasztasi bizottsAg

haterozatenak meghozabhig visszavonhat6, ugyanakkor a velaszftsi bizottsAg az e\erest hivatatb6l
folytathatja.
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