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ORSAGGYALESI EGYENI VALASZTOKERALET|
VALASZTASI BIzoTTsAG
30/2018.(111.08.) h a t d r o z a t a
susa vendel J6zsef (KELL AZ osszEFocAs ZART) egy'ni orszeggyfiEsi k6pviset6jet6ttk6nt
to ft 6 n 6 n yilv 6 nta ft6 sba v6tel6 r6t
N6gred Megy9i.0|.

N6gred Megyei 02. szem1 )rsz1ggyaasi Egyeni vahszt,keritteti vSrasztasi
I(bvabbiakban:
vehszEsi

Bizoftsag

Bizoftsed susA VENDEL'JoZSEF-et (26ss Kisecset, ioirutn- t t ss.
szem alatti rakost), a KELL AZ 1ssZEFoeAs ?ART jet1rtjet ny vaniaftesba
vette.

A

habrozat erren - annak meghozahht'r szemibft heron (3) napon bertit
- a k6zpont!
neujegyz1kben szerepl1 varasz.t6potgar, jet6rt, jet6l6 szervezet, tovinba
az
ijgyben
,rintett
t:r!g:r".r::^r^"^l:gi szemely, iogi szem6tyis6g n'tititi szervezet szem6tyesen, tev,hJi
a 0t2. szama
wEvEr-nar (za6u BatassagyarmaL Rek6czi fejedelem (rt 12. sz6m) terefaxon (06_3u300-7g2)
-i&t vagy
elektronikus tev1rben (vataszta.s@batassagyarnat.hu), jogszabeiys6rt6sre
nivatt<ozaisai,
u
valaszasi bizoftsag merlegel6si iogk'rebei hozott dditese 6tten,itteteknentesen
"
tetteoneii'st nyaltnat
be, a Nemzeti vehsztesi Bizotts1gnak (1399 Budapest, pf.: o4T) cimezve.
e btboneieii tigy xett
benyljtani' hogy az a haHrozat meghozabbt6t sz6mitoft harmadii n"pon ta,oo
ariig ,"seix"lr"n.

Indokolas:
susa vendel J6zsef 26ss Krsecsef, Kossuth 0t s3. szem abtti takos kefte a 2018.
6vi orszeggya^si
kep.visel6vdlaszhson Nograd megye 02. szem0
vebszt6keruteteben kepvisetojet,tt*enii6,tena
.egyeni
nyilvenhft1sba v'tetet a KELL AZ OSSZ?fOAAS-pART jetattjek6nt.

A

Bzoftsag megelapftofta, hogy Susa Vendel Jozsef nyitvanbrtesba v6tet irenti
k'relme a
Jogszabelyokban Emasztott kavetetmdnyeknek megfelet, a bejele;t6s ajenbivek 6tad1sdiat iaient,
a
-eari
jeldltseghez szuks^ges 6N6nyes ajenbiok sz6na
az ats2azat.
Velasz.tesi,

A fentiekre tekintetter susa vender,J.6zse.fn.e,k a 201g. 6vi orszaggya^si
kepviserlvaraszftson Nlgrad
megye 02. szamt egyeni valaszt6keriiteteben k6pviset6jet6tti<6nt rcft6n'6
nyinan:i"iiiii ,iier" a
rendelkez6 reszben foglaltak szerint negt6ft6nt.
A habrozat az orszeggyaasi kepviset'k vahszteserd sz6t6 2011.
6vi ccttt. t6N6ny 2.6s 6. S-an, a
varasztesi euaresr'r sz6r6 2013. 6.yi
tarv6ny (tov'bibikban: ve) 44-49. g-ain, a 124-12/.
\yv
5_
ain'.132. s-en, a jogorvosratr6t szoto Ej'koz.ta|.s a'vi to p)
bekezd'6s6n, zzi. g-an, zis ei zzq.
s
s-ain, a 297. s Q) bekezd6s b) ponuen, es az i etekekrdt 'rroto tgso. evi xct . t6N6ny
33.s e)
bekezdes 1.) pontjen abput.
A bizoftseg Hiekoztatia a k6retmez6t, hogy a feltebbezesnek taftalmaznia
kelt a fellebbezes jogataplat
aogszabalvsert1sre hivatkozes, i!te!v?
blzoftseg
jogkorben
i,rtegebsi
hozott dant6se), a
?;e,.lapztag!
rettebbezes benvljtojenak nev6t, takcimet
ei
tax"iien
Jte, _
QzekhetylQ
iireiiiiiit1ii
postai
cim6t, a felebbez6s benw6jenak' sien'ryi azonositojfut, irtetve
ha a kaff6td6n eto,
magyarorszegi
'ftesitesihkcimmer nen r?!1de.rfez6 vdtaszt6porglr nen renderkezik
szemetyi iriniliioi",, u
magvar 1ltamporgerseget igazot6. okirahnak tipuiatzs szemet,
vagy JerarT
ma"
-fertebbezls

-iuz

szeNezet esetqben
b.en,vajtoj1nak

a

bir6s6gi nyirv1ntaft1sba v'teti szamet. A
tetefaxszemat vagy etektronikus teverciiei, iltetlteg kezoesit1ii

6s telefaxszemat vagy etektronikus tev'tcim6t.
bizottseg t46koztatja tovebbe
k6retmez6t,
hafirozatAnak meghozatal6ig visszavonhat6, ugyan
folytathatja.

A

a

hogy

a

fellebbez1s

a

;;;N;;;iilii
tardti;znatla
iZiiiriiiarii'i*et
v1taszasi

bizoftseg

az eljerest hivatalb6l

