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Rippe! Leszl6 ftATRANYOS HELYZET0EK PARTJA) egyeni orszeggyfil6si kepvisel1iel1ltkont

ft ft6 n 6 n y i lv e nh ft e sba v 6tel 6 16l

A

N^gred Megyei 02. szeml OrszatggyAbsi Egyeni Vebszt6keraleti Vebszt^si Bizoftsag
(ovebbiakban: VAlaszftsi Bizoftsed NPPEL LASZLO 4400 Nyiregyheza, Simai (!t 24/A. szem abtti
takos - a HATRANyoS HELYZET0EK PARTJA jel,ftjenek - orszeggyiil1si kepvisel6jel6ltk6nt t6ft6n6
n y i lv e n h ft 6 sb a veb Et v i ssza utas itj a.
haterozat ellen - annak neghozatal^t6l szemibtt herom (3) napon belal - a kozponti
ndvjegyzekben szerepl1 v1laszt'polgAr, jel6lt, jelal1 szevezet, bvebb1 az agyben 6rintett
termeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg n'lkiili szeNezet szemelyesen, levelben a 02. szem'
OEVB-n6l (2660 BalassagyarmaL Rekdczi feiedelem 0t 12. szdm) telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus lev'lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysattdsre hivatkozdssal, illetve a
v,laszhsi bizoftseg nerlegel'si jogkoreben hozoft clantese ellen,illet6kmentesen fellebbezest nylithat
be, a Nemzeti Va)laszftsi Bizottsegnak (1399 Budapest, Pf.: 547) cimezve. A fellebbez6st Igy kell
beny1jtani, hogy az a haterozat meghozatal^t6l szdmitoft harmadik napon 16,00 6raig megerkezzen

A

Indokoles:
Rippet Leszb, 4400 Nyiregyheza, Simai 0t 24/A. szem alafti lakos k6fte a 2018. evi orszeggyfrl+si
kepvisel1v1laszbson N6gr6d megye 02. szdm(t egyeni vebszt1keriileteben kepvisel6ielAltk6nt t6ft6n6
nyilvitntaftesba vetel't a HATRANYOS HELYZETUEK PARTJA iel1ltjekent.

A VAtaszasi BizotEag nege apitotta, hogy Rippel Leszl6, nyilventuftAsba vetel iran kdrelme a
jogszab^lyokban hmasztott kdvetelmenyeknek nem felel meg, a iel1ltseghez sztikseges 6N6nyes
ajdnl^sok szdma 450 db, nen 6ri el az dbzezaL
A feldolgozott ajanl1ivek szema 100 db, a rogzitett aienhsok szema 757, ebb6l elfogadhat6 aienas
450 db vott, I db t'bbsz'ros ajanhs volt, ellen6rzesre tovAbbitott 0 db, egyeb okb6l nem elfogadhat6
299 db.

A Ve. 126. S b) pontja

alapjan

az az ajdnl6s, amelynek adatai a kozponti ndviegyzek

adataival teljes korden megegyezik.'rvenyes

elfogadhat6 ajenhs kozal a legtdbbszor el6fordul6 hibaazenet a ,,Nem
szerepel a nevjegyzekben", ,,Hibas szemelyi azonosit6", ,,Az adott vabsztAson nincs szavaz6ioga.
Egyeb hibak6nt fordult el6, hogy nem egyezett a vezetdkn6v, az ut6n6v, a helyiseg-, 6s/vagy az
utcan6v, hienyos volt a lakcim.

A 299 egy6b okb6l nem

Rippel Leszbnak, a 2018. 6vi orszdggyfrl6si k6pvisercvelaszteson N6gred
megye 02. szem1 egyeni vabszt6kerulet1ben kepvisel5jebltkent t6ft6n1 nyilvenbftesba vetele a

A fentiekre tekintettel
rendelkez1

re

szben fog laltak szerint visszautasitesra keralt.

A hatarozat az orszeggy1esi kepvisel1k vAlaszteser6l sz6l6 2011. €vi Cdll. tarveny 2. 6s 6. S-dn, a
vAlasztesi e\arasr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t'rueny (ovebbiakban: Ve.) 44-49. S-ain, a 124-127. $ain, 132. *an, a jogorvoslatr1l sz6b bjekozbtes a ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-an, 2n. es 224.
*ain, a 297. S (2) bekezdes b) pontjan, 6s az ilbtekekr1l sz6l6 1990.6vi XClll. taNeny 33.5 e)
bekezd€s 1.) ponlan ahpul.
A bizoftseg ftjekoztatja a kerehez6t, hogy a fellebbez6snek taftalmaznia kell a fellebbez€s jogalapjet
Aogszabalys1ftesre hivatkozes, illetve a v6laszt6si bizottseg merlegel'si jogkorben hozott dant6se), a

-

-

fellebbezes beny(tjbjenak nevet, lakcimet (sz'khely6t) 6s ha a lakcimet1l (szekhelyet6l) elter
postai lftesitesi cim6t, a fellebbez1s benyIjbjenak szemelyi azonosit1jeL i etve ha a kalfoldan 616,
magyarorszagi hkcimmel nem rendelkez6 velaszt1poqer nem rendelkezik szemelyi azonosft6val, a
nagyar e ampolgdrs^gdt igazol6 okirahnak tipuset 6s sz6mdt, vagy jel6l6 szervezet vagy mas
fellehbezes taftalmazhatia
szevezet esercben
bir5segi nyilventaftesba v1teli szAnAt.

a

A

beny1ibienak telefaxszAmdt vagy elektronikus tevalcimet, itlet1leg kezbesitesi megbizottj1nak nevet
6s telefaxszAmat vagy elektronikus lev1tci m6t.

A

bizotseg ffijekoztatja bvebbe a k6retmez6t, hogy a feltebbez,s a vabszasi bizoftsdg
haarozaftnak meghozableig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztlsi bizotts1tg az etjere$ iiaiatOot
folytathatja.
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