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Gazsi Richerd (TENNt AKAROK MAGYARORSZAGT ?ARTJA) egy6ni orszeggyAbsi
k6pvisel6jel1ltkent t6ft6 n6 nyilvenb ftlsba v6tet6r6t

A N6gred Megyei 02. szem(t orszeggyat'si Egyeni vetaszt'kertiteti vebsztesi Bizoftsag
ftovebbiakban: vehszasi Bizottsdg) GAzst RIcHARD-ot (3100 salg6tarjen, sz'rfiskeft utca 83.
szem ahfti takost), a TENNT AKAR1K MAGyARoRszAct ?ARTJA jebttj,t nyitvdntartdsba vette.

Ezzel egyidejfrleg a Vebszasi BizotEeg a jetAftet eftesiti.

A haffirozat ellen - annak meghozataletd szemibtt heron (3) napon beliit - a k,zponti
neujegyzekben szerepr1 vehszt'potgar, jet6lt, jet6t6 szeNezet, bvebba az agyben erintett
t9r!9_sze!es 6s iogi szem6ly, iogi szem6lyis6g nektiti szervezet szem'lyesen, tev6tbei a 02. szamT
o.E:/F-n?l (2660 Batassagyarmat, Riik6czi feiedetem at 12. szao tetefaxoi (06-3s-s00-782j vagy
ele.ktronikus bveben (valasztas@batassagyarmat.hu), jogszabaiys6tr^sre hivatkozassal, iirt " u
vAlasztesi bizoftseg merlegebsi jogkoreben hozott dontese elten,itlete*mentesen feltebbez6'st nyttpat
be, a Nemzeti vabsz6si Bizottsegnak (1399 Budapest, pf.: s47) cimezve. A fellebbezest ;w kelt
benyujtani, hogy az a haftrozat meghozatar1t1t sz6mitott harmadii napon 16,00 6r6ig ,"geik;ien.
Indokoles:

Gazsi Richerd 3100 salg1tarjan, sz1r(iskeft utca 93. szam abtti lakos 2018. marcius h6 0s. napjenk6,le q 2018. evi orszeggyut1si k'pvisercvetaszhson N\grad megye 02. szami egyeni
vabszt6keraletdben k6pvisel6jet6ltk6nt tatt6n6 nyitv'ntart1sba vetetEi a TENM AK;R)K
MAGYARO RSZAG t ZARTJ A jej6ttjek6 nt.

A vab.sz.tesi Bizottsdg nege aprtotta, hogy Gazsi Richerd nyituenbftesba v6tet irdnti k6retme ajogszabelyokban Emasztott k1vetetmenyeiiek megfelel, a bejeient6s
jelAltseghez sz1kseges 6N6nyes ajenhsok szama et6ri az Ats2ezat.

A fentiekre tekinteftel Gazsi Rich6rdnak a 2018. 6vi orszeggyfrt^si
megye 02. szdm1 egy6ni velaszt6kertjbrcben k6pvisel6jet6-lti6nt t6,

N69red

re ndel kez6 reszben foglaltak szerint megt'ftent.
nyilvenbftesba vetele a

A hahrozat az orszeggyfr!'si k6pviset6k vdlasztdts^r6t sz6t6 2011 . 6vi L t1Neny 2. 6s 6. S-itn, avalasztAsi eljAresr6t sz6t6 2013. 6vi XXXV\. t6rv6ny (tovebbiakban: Ve.) . $-a,,;4, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a jogorvoslatr6l sz6l6 Ej'kozhfts a'Ve. 10. S p) 221. S-en, 223. 6s 224.
Xclll. torv1ny 33.5 e)

g-ain, a 297. g (2) bekezd's b) pontjen, 6s az ittetekekrdl iiatO tssO.
bekezdes 1.) ponqen atapul.

A bizottsdg ftjekoztatja a k6retmezfit, hogy a fellebbez6snek taftalmaznia a fe ebbezes jogalapjet
A-o.g sza bAlys1ttesre hivatkozes, iletve a vehszasi bizoftseg m6leget6si hozott dantese), afellebbezes beny'jt'jdnak nev6t, takcim't (sz6khety6t) ei _ ha a (sz6khely6t1l) elter -postai 6ftesit6si cimeL a felebbez6s benytft6jenak' siem'tyi

1tadesAval t6ft6nt, a

illetve ha a kaffOld1n erc,
szemelyi azonosit6val, a

szervezet vagy mes
z6s taftalmazhatja

megbizoftjenak nevet

a velasz6si bizotbeg

magyarorszeg i bkcim mel nem re ndelkez, v^laszt6potg dr ne m
magyar ellampo@erseget igazol, okiratenak tipus^t bs sz6met, vagy
szervezet eset'ben a bir'segi nyifuenhftasba v'teti szam6t. A
len,ylitg|ena!<. telefaxszemiit vagy etektronikus tevebim^t, i et1teg
es bbfaxszemdt vagy elektronikus tevetcimet.A bizottsAg Ejdkoztatja bvabbe a k6retmez6t, hogy a
hatA rozatii n ak meghozatal6tig visszavon hat6, ugyan akkol' qrc
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folytathatja.
az euere$ hivatalb6l


