N69rdd Megyei 02. szem'i

balassagyarmati sz'khelyii VALASZTOKERA LETI
uALASZTASI BIZ?TTSAG
42/2018.(11.08.) h a t 6 r o z a t a
MolnAr Sendor filggetlen jel'lt egyeni orszeggy1bsi k6pvisel6jel6ttkent tarrcn' nyituenbft^sba
vetel6rdl

-
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A

N6gred Megyei 02. szam1 orszeggyarcsi Egy'ni vebszt6kerttteti v,taszftsi Bizofts^g
(ovabbiakban: velaszftsi Bizottsag) M9LNAR sliNDoR fugge en jetatt - 3170 sz6cs6ny, F6 (tt 27.
szAm alatti lakos - orszeggy1asi kepvisel1jel1ltkent taft6n6 nyilvenhftAsba v'tel't visszizutasitja.

A

hat1rozat ellen - annak meghozabbt1l szemibtt herom (3) napon beltjl - a kdzponti
nevjegyzekben szereprc vehszt1poqer, jel6lt, iel6l6 szeNezet, tovttbbd az Agyben erintett
brmeszetes 6s iogi szemely, jogi szem1lyiseg nelkiili szervezet szemelyesen, levelben a 02. szam(l
OEVB-nel (2660 Balassagyarmat, Ritk6czi fejedetem 0t 12. szen) btefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabalys'ttesre hivatkozassat, illetve a
velasz6si bizoftseg merlege6si jogkareben hozott dantdse ellen,illetekmentesen fellebbezest ny1jthat
be, a Nemzeti VAlasztAsi Bizoftsdgnak (1399 Budapest, Pf.: 547) cimezve. A fe ebbez6st 1gy keT
beny1jtani, hogy az a haffirozat meghozahht6l szemitott harmadik napon 16,00 6reig megerkezzen.

IndokolSs:
Mohar Sendor, 3170 Sz'cseny, F6 (tt 27. sz6m atafti lakos k6fte

a

201e. 6vi orsz^ggyttt'si

kepvisercvelasz6son NOgrad megye 02. szam(t egyeni vebszt'keriilet'ben kepviset'jetottk'nt tarrcno
nyilvanbftesba vebEt fUggetlen jel6ltkent.

A V6lasztdsi Bizottseg nege apitofta, hogy Molndr Sendor faggetten jetalt nyituentuftesba vetet iran
kerehe a jogszabelyokban hmasztoft k'vetelm'nyeknek nem felel meg, a jel1tts^ghez szijkseges
ervenyes ajanasok szema 307 db, nem

6i

el az 1tszezat.

A feldolgozoft ajenbivek szema 90 db, a r)gzitett ajantdsok szema 696, ebb6t elfogadhat6 ajenbs
307 db volt, 52 db t1bbszAros aien6s volt, ellen6rzesre bvebbltott 3 db, egyeb okb6t nem elfogadhatl
334 db.

A Ve. 126 $ b) pontja alapj6n 6rvdnyes az az ajanas, amelynek

adatai a k'zponti n6vjegyz6k
adataival teljes k6rfien megegyezik.
A 334 egyeb okb6l nem elfogadhat6 ajenhs kazal a tegtabbsz'r et6fordut6 hibatizenet a ,Nem
szerepel a nevjegyzekben", ,,Hibes szemalyi azonosit6", ,,Az adott v^lasztason nincs szavaz6loga.
Egydb hibak6nt fordult el6, hogy nem egyezett a vezet6kn6v, az ut6n6v, a helyis6g-, 6s/vagy az
ubanev, hienyos volt a lakcim.

A

fentiekre tekintettel Moher sendor fagge en jel1ttnek a 2018. evi .)rszeggyaasi
kepvisel6vabszason N6grad megye 02. szdm0 egy'ni vehsztokertiteteben kepvisel1jel'ttk'ni t'nenA
nyilvantaftesba v6tele a rendelkez1 r1szben foglaltak szerint visszautasftesra kerijtt.

A haarozat az orszeggyarcsi kepvisel1k velaszaser1t sz6t6 2011. 6vi ccttt. t6rv6ny 2.6s 6 s-itn, a
velas esi eljeresr1l sz6l6 2013. 6vi xxxvt. t6rv6ny (tov^bbiakban: ve.) 44-49. g-ain, a 124-127. Sain, 132. S-en, a jogovoslatr6l sz'b ftjekoztahs a Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221. S-en, 223. 6s 224.
$-ain, q 297, S (2) bekezd6s b) pontjen, 6s az ittet'kekr't sz6t6 1990. 6vi XCI . t6N6ny 33.5 e)
bekezd1s 1.) pontjen ahput.
A bizoftsag hi6koztatia a kerelmez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelys'tl^sre hivatkozAs, illefue a velasztesi bizotts^g mertegel'si jogk'rben hozott dont6se)', a
fellebbezes beny0jt6j6nak nevet, lakctm't (sz6khety6t) 6s ha a lakcin6t6t (sz6khety6t6t) elt6r
postai €ftesitesi cimeL a fellebbezes benytfi'janak szemelyi azonosibjet, ittetve ha a i<utfatdan et6,
magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez' v^laszt6polgdr nem rendelkezik szemetyi azonosit6val, a
magyar 1llampolgdrseg igazol6 okiraanak tipuset 6s szamet, vagy jel6l6 szervez<>t vagy mes

-

szervezet eseteben

a

bir6segi nyilvdntarT,sba veteli szamAt.

-

A

fettebbezes turtatiizhatia

benyl$oianak telefaxszAmet vagy elel<tronikus bvebimet, illet1leg kezbesitesi megbizoffjanak nevet
6s telefaxszdm1t vagy elektronikus levelcimet.

A

bizoffsag ftj6koztatja bvebba a k6relmez6t, hogy a fe ebbezes a valasztesi bizottsdg
ha6rozaftnak meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsztasi bizottsag az etj^rest hivatatb6l
folytathatja.
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