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Keizler L5szl6 (J6LETt MAGYARORSZAGOT pARl egy'ni orsz^ggyfrEsi k6pviset6jetottk6nt
taft6 n6 n yilvenh ftesba vetercr5l
N6gred Megyei 02. sz6m0

A

N6grdd Megyei 02. szamI orszeggyaasi . Egy'ni vehszt6keruteti v'tasztdsi Bizottseg
(bvebbiakban: vdlasztdsi tlizotbed KE\ZLER LAszt-o 6s24 Devod, J6zsef Attita utca s4. szem
alatti lakos - a JOLETT MAGYARORSZAGOT PART jel6ltj6nek - orszdggyfrt'si k6pviset6jet6ttk6nt
t6ft6 nd n yilva ntaftesba vdtel't visszautasitj a.

A

habrozat ellen

-

annak meghozabat1l szAmibtt heron (3) napon betljl

- a

kAzponti

nevjegyzekben szerepl6 vabszt6pober, jel6lt, jelAl1 szervezet, bvebbe az Agyben erinteft
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szenelyiseg ndlktjli szervezet szem'lyesen, tev'lbei a 02. szam|
OEVB-ndl (2660 Balassagyarmat, RAk6czi fejedetem 0t 12. szen bbfaxon (0G3i300-782) vagy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabatys'rt'sre hivatkoz^ssat, i etve a
vdlasztdsi bizottsdg m6rlegel6si jogkoreben hozott dontese etten,ittetekmentesen fettebbezest ny(tjthat
be, a Nemzeti v6laszt6si Bizoftsegnak (1399 Budapest, Pf.: s47) cimezve. A fe ebbez'st tjgy ke
benyljtani, hogy az a ha6rozat meghozahht1l szamibtt harmadik napon 16,00 6reig meg6rkezzen.

Indokoles:
Keizler Leszb, 6524 D6vod, J6zsef Aftita utca 54. szam abtti lakos k6rte a 2018. evi orszeggyfrt'si
kepvisercvebsztAson N6gred megye 02. szem(t egyeni vebszt6kerubrcben kepvisel'jel'ltkent t6ft6n6
nyituenbftesba v6tet6t a Jot_ETt MAGYARORSZAGOT 7ART jet6ttjek6nt.

A Vdlaszt6si Bizoftseg mege apftofta, hogy Keizler Leszl6 jelolt nyituenhttesba vetet irAnti kerelme a
jogszabelyokban temasztott kdvetelmenyeknek nem felel meg, a jel'ftseghez sztjks1ges 6rv6nyes
ajenasok szema 388 db, nem 6ri el az 6bzezat.
A feldolgozoft aj6nl6ivek szema 75 db, a r1gzitett ajenhsok szalma sB1, ebb6l etfogadhat' ajenhs
388 db volt, 4 db tdbbszArAr; ajenhs volt, ellen1rz1sre bvebbitott 4 db, egy6b okb6t nem etfogadhat6
184 db.

A Ve. 126. $ b) pontja

alapjen

adataival teljes k1rfren megegyezik.'rvenyes

az az aj,nhs, amelynek adatai a kazponti n6vjegyz6k

A

184 egy6b okb6l nem elfogadhat6 ajenhs kdztil a legtdbbsz1r et6fordut6 hibatizenet a
"Nem
a nevjegyzekben",
szemelyi azonosit6", ,,Az adoft v'laszason nincs szavaz1joga.
"Hibas
Egy6b hibakent fordult el6, hogy nem egyezeft a vez.et6kn6v, az ut6n6v, a hetyjs6g-, 1sfuagy az
utcanev, hienyos volt a lakcim.
szerepel

A fentiekre tekinteftel Keizler Leszbnak a 2018. 6vi orszeggytt'si

kepvisercvetaszteson N6grdd
megye 02. szamI egyeni vehszt'keriileteben k6pvisel'jel,ftkeft bften1 nyituentaft^sba veteb a
rendel kez5 reszben foglaltak szeint visszautasibsra kerult.

A hatarozat az orszeggy1rcsi kdpvisel1k vetaszasAr'l sz6t6 2011. 6vi CC t. t6rv6ny 2. 6s 6. S-en, a
vAbsztasi e\erAsr1l szbl6 2013. 6vi XXXVI. fiNeny (ovebbiakban: Ve.) 44-49. S-ein, a 124-127.
Sain, 132. S-an, a jogoNoslatr6l sz1b ftjekozhas a Ve. 10. S G) bekezdes'n, 221. S-en, 223. 6s 224.
S-ain, a 297. $ (2) bekezd(ts b) pontjen, 6s az itterckekr't sz6t6 1990. 6vi XCttt. tarueny 33.5 e)
bekezdes 1.) ponuen alapul.
A bizoftsag Ei1koztatia a k6relmez6t, hogy a fellebbezdsnek taftalmaznia kett a feltebbez6s jogalapjet
Aogszabelys'rt6sre hivatkozds, illetve a velaszt^si bizoftsdg mdrtegeasi jogkdrben hozott danl6se), a
fellebbezes beny1ft'jenak nevet, takcimet 6z6khelye0 6s ha a lakCim6t6l (sz6khety6t6l) elter
postai
cimet, a fellebbezes beny(4t6jenak szem'lyi azonosit'jitt, iltetve ha a katfotdon 6t6,
magyarorszegi
^ftesitesibkcimmel nem rendelkez1 vAlaszt1poqar nem rendelkezik szem1lyi azonoslt,val, a
magyar e ampoqersaget igazol6 )kirahnak tipus1t 6s sz6mdt, vagy jet6l6 szervezet vagy mes

-

szeNezet esetdben

a

bir6segi nyifuenbftesba veteli szenAt.

-

A

feltebbezes taftatmazhatia

beny1ibienak telefaxszemet vagy elektronikus bvebin6t, iltet1teg kezbesircsi megbizottjenak nev6t

levebtu't.
bizotts6g tdjakoztatja tovebbe a kerelmez't, hogy a fe ebbezes a vabsztesi bizotbeg
hatEtrozatdnak meghozahleig visszavonhat6, ugyanakkor a vahszbsi bizottseg az etjerest hivatalb't
6s telefaxszemAt vagy elektronikus

A

folytathatja.

