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vALAszrAsI BIZjTTSAG

M6sz6rosn6 Kis Edtt r",6,1{;f:3'!'o'-7 ,!rZ:'"i::;;;rsi k6pvisetdjet*ttkent toft6n6
n yi lve n h ft e sb a veb I e r1l

A N6grAd Megyei 02. szemI orsz.eggyabsi Egy'ni vabszt'kerateti vetasztesi Bizotbeg
(tovabbiakban: v6laszt6si Bizoftseg) MESZAROSNE KS EDIT TEREZ, 2652 Tereske. Kossuth 0t
134. szdm alatti lakos - az ORIGO PART jetattj'nek - orszeggy(ltesi k'pviset'jetaftk'nt brt6n6
n y i I ve n ta ft e sb a vete I 6t vi s szautasitj a.

A haftrozat ellen - annak meghozablabl sz6mitoft heron (3) napon betul - a k'zponti
nevjegyzekben szerepb vehszt1po@er, jelAlt, jelAl' szervezet, bvebb1 az Agyben erinteft
termeszetes es jogi szemely, jogi szem'lyisdg n'lkLili szervezet szemelyesen, levelben a 02. szemI
oEVB-n6l (2660 BalassagyarmaL Rekoczi fejedetem 0t 12. szdm) telefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus levElben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabalys6ftesre hivatkozdssat, itietve a
vAlasztesi bizoftseg merlegel6si jogkoreben hozott dant'se etlen,illetekmentesen fellebbez^st ny1jthat
be, a Nemzeti Vebs Asi Bizoftsagnak (1399 Budapest, pf.: 547) cimezve. A fettebbez_est 1gi ke
benyljtani, hogy az a hatarozat meghozabHt6l szemibtt harmadik napon 16,00 6r6ig meg6rkeizen.

Indokol6s:

Meszarosne Kis Edit rerez, 2652 Tereske, Kossuth 0t 134. szem abtti lakos kefte a 201g. evi
orszaggyfrl^si kepvisel6vahsztason N'grad megye 02. szem(t egy'ni vabszt6kerijtet'ben
kapvisel6jel'ltkdnt t6ft6n6 nyilventaftesba vAe6t az ORIGO ?ART jet6ttjek6nt.

A Vdlaszt1si Bizoftseg mege apitotta, hogy Meszerosn6 Kis Edit Ter6z jetott nyivenkntesba vetet
irenti kerelme a jogszabalyokban Hmasztoft kavebhenyeknek nem felet meg, a jel'tts^ghez
szakseges ervdnyes ajenlesok szema 313 db, nem 6ri el az AtszezaL

A feldolgozoft ajenbivek szema 70 db, a raJgziteft ajenbsok szema s41, ebb6t etfogadhat6 ajenas
113 db volt, 1 4 db tobbszdr8 aianbs volt, ellen6rz1sre tovdbbitoft 3 db, egyeb okb6t nem elfogadhat6
21 1 db.

A V9 126 S b) pontja alapjen 6rvenyes az az ajenas, ametynek adatai a k'zponti n6vjegyz6k
adataival teljes k1r1en megegyezik.
A 211 egyeb okb6l nem elfogadhatd ajenl1s kazlil a legtabbszor el6fordul6 hibaljzenet a ,,Nem
szerepel a nevjegyzekben", ,,Hib* szemelyi azonosit6", ,/,2 adott v1laszteson nincs lizavazologa.
Egyeb hibakent fordult el6, hogy nem egyezeft a vezetekn'v, az ut6n6v, a hetyis6g-, 6s/vagy az
utcan1v, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekinteftel Meszerosne Kis Edit Ter1znek a 2018. 6vi orszeggy1rcsi kepvisehvehsz2son
N1gred megye 02. szdm(t egy1ni vAbszt6kerltbrcben kepviset'jel,ltkent t6ft6n6 nyiventaftasba
vebb a rendelkez1 reszben foglaltak szerint visszautasitesra kerijlt.

A hahrozat az orszeggyaesi kepvisel1k velaszas1r1t sz6l6 2011. evi ccllt. bNeny 2. (is 6. $-zin, a
vebsztasi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. taru6ny ftovebbiakban: ve.) 44-49. gain, a 124,127. s-
ain, 132. s-an, a jogovoslatrol sz6t6 t^jekoztat1s a ve. 10. s p) bekezd6s6n, 221. s-en, 223. 6s 224.
S-ain, a 297. S Q) bekezdes b) pontj6n, 6s az ittet1kekr6t sz6l6 1990. 6vi XC t. tdN1ny 33.5 e)
bekezdes 1.) pontjen alaput.

A bizoftseg ftiekoztatia a k6relmez6t, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kelt a fetlebbez^s jogatapjet
(iogszabelys6ftesre hivatkozes, illetve a valasztAsi bizoftseg meflegel1si jogklrben hozott dionksdi, a
fellebbezes beny166jenak nev6t, takcfmet Gz6khety6t) 6s - ha a takcii6t6t (sz6khetyet6l) elter -postai 6ftesit6si cim6t, a fellebbez6s beny(tjt6jenak szemetyi azonosibjet, iltetve ha a kafanan erc,
magyarorszagi lakcimmel nem rendelkez6 vehszt6pober nem rendelkezik szemelyi az(>nosit6val, a
magyar ellampolgersagat igazol6 okiraftnak tipuset 6s szemet, vagy jetat' sz;rvezet vagy m6s
szervezet esercben a bir1segi nyilvAntaftesba veteli szemeL A fellebbezes tartatiazhatia



beny(rit'iAnak telefaxszemet vagy elektronikus levelclmet, iltet1teg k6zbesitesi megbizottj,nak nevet
es rcbfaxszemAt vagy elektronikus lev1lcim6t.
A bizoftseg ftjekoztatja bvabbe a kerehezat, hogy a fellebbezes a velasztasi bizotts^g
ha6rozaftnak meghozatuhig visszavonhat', ugyanakkor a vebsztAsi bizot\ag az elj^ra$ hivatalb6l
folytathatja.
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