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N6grad Megyei 02. sz6m0 Orsz1ggytle-si Egyeni Velaszt'keriileti VebsztAsi Bizottseg

(tov1bbiakban: v1laszftsi Bizottseg) FARKASNE BAJIJSZ BERNADETT, 5300 Karcag, D6 beb utca
11. szam ahtti lakos a SZE3ENYEKERT ?ART jet6ttj6nek
orszaggyuasi k'pviset6jetoltk'nt
taft6 nO nyilvenbrTasba vetel6t ismetelten visszautasltja.

-

-

A

hatarozat ellen - annak meghozataht6l szamibtt herom (3) napon betiit - a k'zponti
neujegyzekben szerepl6 valasztopobar, iel6lt, jel6l6 szeNezet, bvabbe az ugyben
term6szetes es jogi szem6ly, jogi szemelyis1g n1lkali szeNezet szem'lyesen, levelben a 02. 'rinteft
szamu
OEVB-ndl (2660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedelen 0t 12. szad bbfaxon (06-3*300-782) vagy
elektronikus lev'lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabdlys'ftesre hivatkozessal, illetve a
vAhsdesi bizoftseg m6rlegel6si jogkor6ben hozott donrcse ellen,illet'kmentesen feltebbez6st nyljthat
be, a Nemzeti Vdlaszt^si Bizoftsdgnak (1399 Budapest, Pf.: S4T) cimezve. A fe ebbez'st 1gy kett
benyIjtani, hogy az a hahrozat meghozabht'l szemibtt harmadik napon 16,00 6r6ig meg'rkezzen.

Indokoles:
Farkasne Bajusz Bernadett, 5300 Karcag, Delib1b utca 11. sz6m atafti lakos k6fte a 2018. €vi
orszeggyfrlasi kepvisel6vabszason N6gred megye 02. szem(t egyeni vahszt6kertilet'ben
kepvisel5jel6ltkent tart6nO nyitvenbftesba vetet't a SZEGENYEKERT pART jel6ttjek6nt.

A Vebszhsi

Bizottsdg nege apitofta, hogy Farkasn6 Bajusz Bernadett nyiMentuftasba v6tel iren
kerelme a iogszabAlyokban tatmasztott kovetelm6nyeknek nem felel meg, a jel1tts6ghez sztikseges
€rvenyes ajenlesok szema 466 db, nem 6ri el az atszazat.

A feldolgozott ajenbivek szema 149 db, a ragzttett ajenasok sz6ma 1164, ebb6l etfogadhat6 ajdnl1s
466 db volt, 172 db tobbsz1ras ajanas volt, egyeb okb6t nen elfogadhat6 526 db.
A Ve. 126. $ b) pontja alapjen erv'nyes az az ajdnlits, amelynek adatai a k'zponti n6vjegyz6k
adataival teljes kariien megegyezik.
Az 526 egyeb okb6l nem elfogadhato ajenas k6zal a legt,bbszar et6fordut6 hibaiizenet a ,,Nem
szerepel a nevjegyzekben", ,,Hibas szemelyi azonosit6", ,,Az adott vehszteson nincs szavaz6joga.
Egyeb hibakant fordult el6, hogy nem egyezeft a vezetekn'v, az ut6n6v, a hetyis6g-, 6s/vagy az
utcan6v, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekinteftel Farkasnd Baiusz Bernadettnek a 2018. 6vi orszeggyfrl1si kepvisel1vehszason
N6gred negye 02. szrimfi egy'ni velaszt6keriileteben kepviset'jetoltkent tdft6n6 nyituantaft1sba
v€tele a rendelkez6 r6szben foglaltak szeint visszautasiftsra kerijtt.
A haterozat az orsz'ggy1bsi kepviset1k velaszhser6l sz6l6 2011. 6vi Ccttt. bNeny 2.6s 6. g-dn, a
valasz6si eljarasr6l sz6l6 2013. 6vi xxxvt. t'rveny (tovebbiakban: ve.) 44-49. *;in, a 124-127.
Sain, 132. S-en, a jogorvoslatr6l sz'b Ej1kozhffis a Ve. 10. S G) bekezdes'n, 221. S-an, 223. 6s 224.
S-ain, a 297. S (2) bekezdes b) pontjen, 6s az ittet'kekr6t sz6t6 1990.6vi XC t. t'rveny 33.5 e)
bekezd5s 1.) ponqen ahpul.
A bizoftseg hiakoztatia a kerelmez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a fetlebbez6s jogalapjet
(iogszabdlys'rt1sre hivatkozAs, illetve a velasztesi bizottsdg m'rleget'si jogk1rben hozott dont6se)-, a
fellebbezes benyIjt6jenak nevdt, lakcim't (sz6khety6t) 6s ha a tak;im6t6l (sz6khetyet6l) ett6r
postai 4ftesitesi cim6t, a fellebbezes beny(tjbjenak szem6tyi azonosit6j6t, iltetve ha a k1ffAtd'n el6,
magyarorszegi hkclmmel nem rendelkez1 valaszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar elhmpolgdrs6gdt igazol' okiraftnak tipuset 6s sz6met, vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szervezet eseteben
bir6sdgi nyilvantaft^sba v'teli szemeL
feltebbezes hftatmazhatja
b.eny1itoienak telefaxszemat vagy elektronikus levEtcim6t, iltet1teg kezbesit6si megbizoftjenak nevet
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6s telefaxszemet vagy elektronikus levelcimeL
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A

bizoftseg t1j€koztatja tovabbe

a

k6retmez6t, hogy

a

fe ebbez's

a

vabsztesi bizofts^g

ha.t6rozatdnak meghozahaig visszavonhat', ugyanakkor a velasztAsi bizottseg az elj6r6st hivatalb6l
folytathatja.

