balassagyarmati sz'-khelyfi vALAszTo KERO LETI
VALASZTASI BIZaTTSAG
44/2018.(111.08.) h a t e r o z a t a
Karvai Ferenc (UJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PART) egy6ni orszeggy1t'!;i kepviset6jelattkent
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NOgrAd Megyei 02. szenl OrszeggyArcsi Egy6ni Valaszt1keriileti Vahszasi Bizoftseg
(ovebbiakban: VAhszt^si Bizoftsed KARVAI FERENC, 2676 Cserhetsur4ny, Rek'czi tit 1. szem
alatti lakos - az UJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PART jel6ltj6nek - orszdggyfrl'si
ke pvisel1je ldltke nt tafte n6 nyilvdntart'sba v'tel1t visszautasitj a.

A

haftrozat ellen - annak meghozataht'l szemlbtt herom (3) napon bellil - a kozponti
nevjegyzekben szerepl5 vehszt5poqer, jel6lt, jel6l6 szeyezeL bvebba az agyben 6rintett
termeszetes 6s jogi szen'ly, jogi szemelyis6g nelk1li szervezet szemdlyesen, levelben a 02. szen1
OEVB-n6l (2660 Balassagyarnat, Rek6czi fejedelen 0t 12. szem) telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus lev6lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelyseft'sre hitlatkozessal, illetve a
v1lasztesi bizoftsag nerlegel'si jogkoreben hozott dont6se ellen,illetdkmentesen fellebbezest ny(ijthat
be, a Nemzeti VebsztAsi Bizoftsagnak (1399 Budapest, Pf.: 547) cimezve. A fe ebbezest (tgy kell
beny,jtani, hogy az a ha6rozat meghozablAtOl szAmitott harmadik napon 16,00 614ig megerkezzen.

Indokoles:
Karvai Ferenc, 2676 Cserhebureny, Rek1czi 0t 1 . szem alatti lakos k6fte a 2018. 6vi orszaggy1rcsi
kepvisercvebszftson N6gred megye 02. szemt egydni vehszt6ker1letdben k6pvisel6jel6ltk6nt bft6n6
nyituenbftesba veEbt az (lJ MAGYAR FRONT MOZGALOM PART jet6ttjek6nt.

A VAhsztesi Bizoftseg mege apitofta, hogy Karvai Ferenc jel6lt nyilventart1sba v6tel iren kerelme a
jogszabelyokban Hmasztott kdvetelmenyeknek nem felel meg, a jel5ltseghez szUkseges
'rvenyes
ajenhsok szema 487 db, nen 6ri el az 1bzezaL
A feldolgozott ajenbivek szema 83 db, a r1gzitett ajenasok szema 659, ebb1l effogadhat6 ajenas
487 db volt, 8 db tdbbszdr^s ajAnas volt, ellen6nesre bvebbitott 1 db, egy6b okb6l nem effogadhat6
163 db.

A Ve. 126. $ b) pontja

alapjen 6Nenyes az az ajAnhs, amelynek adatai a k1zponti nevjegyzdk
adataival teljes k1rfien megegyezik.
A 163 egyeb okb1l nem effogadhat6 ajenhs k1zIl a legbbbsz1r el6fordul6 hibajzenet a ,,Nem
szerepel a nevjegyz6kben", ,,Hibes szenelyi azonosit6", ,,Az adott vehszteson nincs szavaz6joga.
Egy'b hibak6nt fordult el6, hogy nem egyezeft a vezetEkn6v, az ut6nev, a helyis6g-, 6s/vagy az
utcandv, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Karvai Ferencnek a 2018. 6vi

orszeggyfrl1si kepvBelSvebszteson N6gred
megye 02. sz^ml egyeni velaszt'keraleteben kepvisel6jelAltkent tart6n6 nyilvenbrtAsba v4tele a
rendelkezO 16szben foglaltak szerint visszautasitesra keralt.

A hafirozat az orszeggyfesi kepvisel1k vebszbserd sz6l6 2011. 6vi Cclll. tANdny 2.6s 6. g-dr, a
vehsztesi euarasr6l sz6l6 2013. evi XXXVI. bNeny (tov1bbiakban: Ve.) 44-49. S-ain, a 124-127. Sain, 132. S-en, a jogovoslatr1l sz6b ftjekoztat^s a Ve. 10. S (3) bekezdesen, 221. g-en, 223. 6s 224.
S-ain, a 297. S (2) bekezdes b) pontjen, 6s az illet4kekr1l szbl6 1990. 6vi XClll. tAyeny 33.5 e)
bekezdes 1.) ponuen ahpul.

A bizorcag Ejekoztatja a kerelmez5t, hogy a fellebbezesnek tartalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
(jogszabAlys'tt1sre hivatkozes, illetve a vatlasztesi bizoftseg merlegel'si jogkorben hozott dOnt6se), a
fellebbezes beny(rjtojenak neveL bkcimet (sz6khelye0 6s ha a lakclnerc! Gzekhelyet1l) elter
postai +ftesitesi cim6t, a fellebbezes benytjt'jenak szemelyi azonosibjeL i etve ha a kulfaldan 616,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez6 velaszt'poqar nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar AlhmpolgersagAt igazol6 okira6nak tipuset 6s szameL vagy jel6l6 szeruezet vagy mds
szervezet eseteben
bir6segi nyilventuriesba vetefi szameL
fellebbezes taftalmazhatja

-

a

-

A

b,eny0foienak telefaxszAmet vagy elektronikus tev'lcimet, iltet'leg kdzbesitlsi megbizoftjenak
nev6t
es Elefaxszemet vagy elektronikus levebin6t.

A

bizotseg Hjekoztatja bvebbe a k6retmez6t, hogy a fettebbez's a vehsztasi bizoftsag
haffirozaanak meghozahleig visszavonhat6, ugyanakkor a vabszftsi bizottseg az elj'rest hiiiialb'l
folytathatja.

{.*:FB,
<

q.''j)
v ttll,{)2:#24fi.
.1

q,kr,${#

