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VALASZTASI BIzoTTsAG

csik6s Attita (osszEFocAs A \i(liiiilriti^lrf Jfr;;'o,lja\gyae"i *epvisetnjetnttkent taft6n6
nyilv1 nta ftesba vete6 16l

A N6grad Megyei 02. szem(t- Orszegg4lesr Egyeni V1taszt6kerateti V6taszt6si Bizoftseg
Govebbiakban: vebszhsi Bizottslg) cstxds ernti, 3146 Metabrenye, xoss,iti ,ii sir-. "r",alatti lakos - az os9ZEFoGAs.A ctvtLEKERT zART jet6ttj6nek - orszaggyatesi iipii"tairtattrert
tAft6 nd nyilvenhftesba veb6t visszautasitja.

A ha6rozat ellen - annak meghozabbt'l sz1mrtott herom (3) napon betut - a k,zpontr
n+vjegyzekben szerepr1 verasz.t'potgar, jetdn, jelbr1 szervezet, bvabbe az iigyben 

'rintettt9r!]?:zePs q2rosi szemely, iogi szemetyis'g n'rkliri szeNezet szem'ryesen, tev6lbei a 02. szam|
oEVB-nal Q660 Balassagyarmat, R6k6czi fejederem 0t 12. szan bbfaxon @a-ss-soo-ta4 uugy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabaiys'rt^sre hivatkozessat, 

-ii"t 
" "vebsztesi bizoftsag merlegel6si iogkoreben hozott dantese etten,itterc*nentesen reilenoiii"t ,yrr1tn"t

be, a Nemzeti valasztasi Bizottsegnak (1399 Budapest, pf.: 547) cimezve. A fettebbezi:est tigy xett
benyljtani, hogy az a ha6rozat meghozabht1t szdmitott harmadik napon 16,00 6reig ,ug6ir;ir"r.
lndokoles:

fkqs ryri\9,3146 Metabrenye, Kossuth ()t 327. szen ahtti lakos k6fte a 2018.6vi orszeggyurcsi
k6p-visel6udlasztdson N6gred megye 02. szAm0 egyeni vebs.Tt,kerijtet6ben k6pviset,jeloitkeiiia,tenA
nyilvanbftasba veb6t az 0sszEFoGris A ctvtIEKERT ZART jet'ttjekefi.

A Vekszasi Bzoftseg mege apitotta, hogy Csikls Attita jetalt nyituenbftesba v6tet ir6nti k'retme ajogszabelyokban tamasztott kaveblm5nyeknek nem fetei meg,'a jetlttseghez szljks1ges 6rv6nyes
ajen6sok szAma 437 db, nem 6ri el az aEzezat.

A feldolgozott ajanbivek szema 107 ctb, a r^gzltett ajanhsok szema 827, ebb6t etfogadhat, ajenhs
13^ldP wlt, 25 db tobbszards aidnt6s volt, elten6n6sie tovdbbitott 0 db, egy6b okb6t ien etrogiaanato
365 db.

A ,Ve. 126. S Q O-ontja alapjen .erv'nyes az az ajanas, amelynek adatai a k,zponti n^vjegyzek
adataiva I teljes k6r1e n megegyez i k.
A 365 egyeb okb6l nem effogadhat1 ajenhs k6zut a tegt1bbszar ebfordul6 hibaljzenet a ,,NemsJer9pe! a neviegyzekben", ,,Hibes szemelyi azonosit6", ,,Az adott vahszteson nincs szavazbioga.
Egy6b. hibak1nt fordurt et6, hogy nem egyezett a vezet6kn6v, az ut6n6v, a heryis6g-, es/vagy az
utcanev, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekinteftel csik6s Attilln.ak a.2018. 6vi orszeggya6si kepvisebvahszftson Nlgred megye02 sz6m(t egy1ni velaszt1keriitetaben k1pviset6jet1ttkdilionera niyinantaftesba v1tele ; rendetkez7
re szbe n fogl altak szerint visszautasftesra keratt.

A.hatarozat az orszeggydt'si k6pviset6k v6taszt6sttr6t sz6l6 2011. 6vi ccLr. tdrv'ny 2. ds 6 s-an, avelasztasi eueresr6r sz6t6 2013. 
9r1i \lxvt tarveny (ovebbiakban: ve.) 44-49. s-;in, a 124-i2/. s_ain,.132. g-an, a jogorvostatr't sz6t6 tiljekozhus a've. 10. s p) bekezi6s6n, zzi s-ir, zz1. e" zz+

s-a.in, a 297- s (2) bekezd's b) pontj6n, 6s az iilet€kekr4! 
'"toto 

tggo. eii xctti to*eiy ii.s rz)bekezdes 1.) pontjen ahput.

A bizoftseg Ei'koztatia a k6retmezdt, hogy a feltebbezesnek taftalmaznia kelt a fellebbezes jogatapjat
aogs.zabatvs'ft1sre hivatkozas, i!t*? 

9 va.lagzt?p! bizotts^g mlrtegebsi logkarnen iiiii aliitu"1, ufellebbe,zes beny1ft'jenak nev6t, takcim6t (sz6khety6t) ei - n" -a 
ta*iimetat gz6khely6t6l) ett6r _postai 1ftesitesi cimet, a fellebbezes beny(tjtojdnak' szem6lyi azonosibjat, illetve ha a kijtfotd,n 616,magyarorszagi bkcimmel nem rendelkez1 vataszt1pober nen renaekezi* szem1tyi azonosit6ual, amagyar alampolgarsegat igazor6. okirat^nak tipuiat es sz6mdt, vagy jet6t6 szewezet iigy' ,a"szervezet eset1ben a bir6sdgi nyiMentaftesba vebli szdmat. A'fettebbezls tartatiazhatia



beny1jqenak telefaxszemet vagy elektronikus lev6lcim6t, i et6leg kezbesit6si megblzoftjenak nevet
6s telefaxszemet vagy ele ktronikus lev4lci m6t.
A bizottsAg Ejekoztatja bvebbe a kerelmezat, hogy a fe ebbezes a vAlasztasi bizottsdg
hateroza6nak meghozatuleig visszavonhat1, ugyanakkor a velasztitsi bizoftseg az eljarA$ hivatalb1l
folytathatja.

tr-1.t=+

1 Ei:Y" ,"s

frt'.t#'


