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Mojzes Dorina (csAuDoK ?ARTJA) egyeni ors2dggy(lr6si k6pviset6jet6ltk6nt t6rt6n6
n yi lve nt a ft e sb a v 6te I e 16l

A N6gred Megyei 02. szem1, .orszeggyaasi Egy6ni vebszt6kertiteti vehszasi Bizoftseg
ftovabbiakban: Vitlaszftsi Bizottsed Mojzes Dorina 2600 Vec, Zrinyi Mikt1s utca 4. szAm abtti takos
- .a 

CSALADOK PARTJA ielafti'nek - orszeggyfrl,si k'pvisetdjetdtti'nt t6ft6n6 nyituenhftesba v6tet6t
visszautasitja.

A haarozat ellen - annak meghozahht6t szemibft herom (3) napon betiit - a k,zponu
nevjegyzekben szereplj vehszt'polg1r, jetaft, jet6l6 szervezet, bvabbe az agyben 

'rintettt9r!19:zet91 6s iogi szemery, iogi szem6lyis6g n'tkiiti szeNezet szem'lyesen, lev'tbei a 02. szam|
oEVB-nel Q660 BalassagyarmaL Rek6czi fejedetem 0t 12. sze rcbfaxon (06-3s4a0-78e vagy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabeiysdrt'sre hivatkozAssat, ilbtve a
vabsztAsi bizoftseg merlegel'si iogkdr1ben hozott don6se ellen,itleteknentesen fellebbezl'st nyOltnat
be, a Nemzeti vahsztasi BizotEegnak (1399 Budapest, pf.: o4T) cimezve. A fe ebbezlst [tgy kell
benyIjtani, hogy az a haterozat meghozafuht6l szamibtt harmadik napon 16,00 6r6ig neg6rkei)en.

lndokoles:

Mojzes Dorina 2600 vec, zrinyi Mikt6s utca 4. szam alatti lakos kefte a 2018.6vi orszeggyaEsi
kep-visel6vabszftson N6gred megye 02..szem0 egyeni vebszt6ker(ilet6ben kepviset6jel6ttk6niia,rcr,
nyilventaftesba vebt6t a CSALADOK ?ARTJA jet'ttjek6nt.

A velaszEsi BizotEeg nega apitotta, hogy Mojzes Dorina nyituenhftesba v6tel irilnti kerelme ajogszabdlyokban Emasztott k'vetelm'nyeknek nem felet meg, a jet,lts'ghez sziiks6ges 
'ruenyesajenhsok szema 420 db, nem 6ri el az obzezat.

A feldolgozott aianbivek szema 141 db, a ragzitett ajdnasok sz,ma g50, ebb6t etfogacthat6 ajanbs
4.20^ct.b wlt, 43 db tobbsz1ras ajenbs vott, ellen1rz1sre bvebbitott g db, egy6b okb6l iem etfogidhato
478 db.
A .ve 126. g b) pontja arapjan 6N6nyes az az ajenas, amerynek adatai a k'zponti nevjegyz,k
adataival teljes k'r(len megegyezik.
A 478 egy6b okb6l nem elfogadhat6 ajenhs kozal a legtobbszar etdfordul' hibaijzenet a ..Nem
s.:erepe! a neviegyzekben", ,,Hibils szemetyi azonosit6", ,,Az adott velasztason nincs szavazqoga.
Egy6b, hibak'nt fordult el6, hogy nem egyezett a vezet6kn6v, az ut6n6v, a hetyiseg-, 

'stuagy 
az

utcanev, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Mojzes Dorina 2018. 6vi orsz^ggyfrtesi k'pvisel,vahszftson N^grad megye 02.
szamI egyeni vabszt6kenilercben kepvisel'jetottk'nt t6ft6n6 nyituenbftesba v6tel6 er rendekeza
reszben fogl altak szeint vi sszautasitesra kerijtt.

n..nata19z9t 31 orszdggyhbsi k6pviset6k v1tasztaserd sz6t6 2011. 6vi CC t. tArvlny 2. ris 6. S_ar, avelaszasi eueresr5l szol6 2013. evi xxxvl t6rv6ny (bvebbiakban: ve.) 44-49. S-;in, a 124-"127. S-ain, 132. s-an, a jogorvostatr'r sz6b Ejekoztaas a ve. 10. g (3) bekezi6sen, zzi. g-in, 2%. 64 224.
9 a.in, ?.297: s e) bekezdds b) ponti6n, 6s az iilet6kekrdt sioto tggo. 6vi XCili brveny 33.s e)bekezd4s 1.) pontjen ahpul.

A bizottseg fti6koztatia a kerehez6t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a fellebbez1s jogatapjat
(iogszabelysertlsre hivatkozes, illetve a vehszbsi bizotts1g merbgebsi jogkarben hozott dbit6se)', a
fellebbez6s beny(tjtoj6nak nev6t, takcim't (szekhety6t) 6; - haa ax6iietat 6zekhety6t6t) eit6r _
postai 6tl6itesi cim4t, a fellebbez4s beny1jtOjdnak szemelyi azonosibjet, ittetie ha a katrcUon eta,
magyarorszagi bkcimmel nem rendelkez6 vehszt6poQer nem rendetkezik szem1lyi azonosit6vat, a
magyar e anpouerseget igazor6 okiraftnak tipuset 6s szem6t, vagy jel6r6 szervezet vagy messzeNezet eset6ben a bir6s6gi nyituanhft1sba vdteli szemat. A 'fettebbez1s 

tartatiizhatja
9?n!!Igiena!( telefaxszemAt vagy etektronikus levebimet, iltetoleg kezbesitlsi megbizottj'nak nevet
6 s telefaxszb m et vagy e le ktron i kus lev6lci met.



A bizoftseg ffij'koztatja tov1bbe a keremez1t, hogy a fellebbezes a vabsztesi bizoftsag
habrozatAnak meghozatahig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszasi bizoftseg az euerAst hivatalb'l
folytathatja.
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