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Nograd Megyei 02. sz6m0 Orsz1ggytl6si Egy6ni vAtaszt6keriiteti Vetaszftsi Bizottsdo
LAszLo,3736 Ees, Kotrocz, puszta 0263 sz6il
AIAtti IAKOS - A FUGGETLEN KISGAZDA-, F1LDMUNKAS- ES POLGARI PART 1EIAII|'NEK _
(tov1bbiakban: vebszftsi Bizottsag) qAULINA

orszeggy16si kepvisel6jel'ltkent t6ft6n6 nyifuentaftesba v6tel6t visszautasitj.t.

A

haErozat ellen - annak meghozabht1l sz1mitott herom (3) napon beliil - a k,zponti
n6vjegyzekben szerepl6 vehsztopober, jelalt, iel6l6 szervezet, bvebbe az dgyben erintett
termeszetes 6s jogi szen'ly, jogi szem'lyiseg nelktili szeNezet szem'lyesen, lev6tbei a 02. szamI
OEVB-IA\ (2660 Balassagyarmat, RAkOczi fejedelem 0t 12. sz1n bbfaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus lev'lben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszab^lys1ftesre hivatkoz6ssal, itietve a
v1lasz6si bizoftseg merlegel^si jogkdreben hozoft dont6se ellen,itletekmentesen fellebbezest ny1jthat
be, a Nemzeti Velaszftsi Bizoftsegnak (1399 Budapest, pf.: 547) cimezve. A fe ebbez'st 0g, kett
beny(tjtani, hogy az a ha6rozat meghozahht6l szemitoft harmadik napon 16,00 6reig meg6rkei2en.

Indokolas:
Paulina Litszl6, 3136 Etes, Kotroczo puszta 0263 szem ahfti takos k6fte a 2018.6vi orszaggyijt'si
kepvisebvehszason N6gred megye 02. szeml egyeni vebszt6keriileteben kdpviset'jelottk'nt t6ft6n6
NYiIVENtAftESbA VEtEI1t A FUGGETLEN KISGAZDA-, FOLDMUNKAS- ES POLGARI PART
JEIAIIJEK'Nt.

A Velaszffisi Bizoftsag megeflapitotta, hogy Paulina Leszb jelalt nyituenhftasba vetel iran kerehe a
iogszabelyokban tamasztott kovetelmenyeknek nem felel meg, a jel'tts6ghez sztjks1ges
ajanhsok sz'ma 410 db, nem 6ri el az 6bzezat.
'rvenyes
A feldolgozott ajanbivek szdma 113 db, a r1gztteft ajenbsok szema 8s2, ebb6l etfogadhat1 ajen6s
410 db volt, 28 db tobbszaros aienhs volt, ellen6rz'sre bvebbitott 0 db, egyeLt okb6t nem etfogadhat,
414 db.

A Ve. 126. g b) pontja

alapjen 6rvenyes az az ajenas, ametynek adatai a kdzponti n6ujegyz6k
adataival teljes k1r en megegyezik.
A 414 egyeb okb6l nem elfogadhato ajenhs k'zijt a legt'bbszar et6fordut6 hibaijzenet a ,,Nem
szerepel a n6vjegyz6kben", ,,Hibes szemelyi azonosit6", ,,Az adott vehszte!;on nincs szavaz1loga.
Egy6b hibakent fordult el6, hogy nem egyezett a vezetekn'v, az ut6n6v, it helyiseg-, 6s/vajy az
utcan6v, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre

tekintettel Paulina Leszbnak a 2018. 6vi orszeggyfrl1si k1pvisercvehszftson N6gr6d
megye 02. szem1 egyeni vebszt'keriilet^ben kepvisel'jel6ltk1nt tatt'n' nyituenhrftsba vetete a
re ndel kez1 reszben fog laltak szerint visszautasihsra kertilt.

A haftrozat az orszeggyarcsi kepvisel1k v6taszt6sdr6l sz6t6 2011 . 6vi cc l. t6rv6ny 2. 6s 6. s-iin, a
vahsztesi eljdrdsr1l sz6l6 2013. 6vi XXXV\. t'Neny (ovebbiakban: ve.) 44-1t9. S-ain, a 124-127.
Sain, 132. S-en, a jogorvoslatr6l sz6b ftj1koztaas a Ve. 10. g (3) bekezd6s6n, 221. g-en, 223. 6s 224.
$-ain, a 297: $ (2) bekezd6s b) pontjen, 6s az ittet'kekr1t sz6t6 1990. evi XCI . t6rv6ny 33.5 e)
bekezd1s 1.) ponuan ahput.
A bizoftseg Mi6koztatia a kerelmezdt, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kett a fettebbezes jogatapjet
Qogszabdlys6ttdsre hivatkozes, illetve a vehsztasi bizottseg merbgetesi jogkorben hozott donT6se), a
fellebbezes benyljrcjenak nevet, hkcim6t 6zekhety6t) 6s ha a lak;in6t6l (sz6khety6t6t) ett6r
postai
cimeL a fellebbezes benyijt6janak szem'lyi azonosircjet, iltetve ha a k1lf6ld6n el6,
magyarorszegi
'ftesitesihkcimmel nem rendelkez1 velaszt1polger nem rendelkezik s:zemelyi azonosit1val, a
magyar e ampolgersegat igazol6 okiraanak tipusat es szemet, vagy jet6t6 szervezet vagy mtts

-

szervezet eset6ben

a

bir6segi nyilventuftesba veteli szAmeL

-

A

fellebbezes taftalmizhatia

benyuloienak telefaxszamet vagy elektronikus lev6lcim6t,
i et'leg Rezbesiasi megbizottanak nevet
es bbfaxszemet vagy etektroniius lev6lcim6t.
A bizoftseg Ejekoztatja bvebbl a k6retmez6t, hogy a felebbezfus a vehszftsi
bizoftsag
ha,tarozat1nak meghozataaig visszavonhat6, ugyaia*xoi'a
i'lasztasi
totytath atja

bizottsfug
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