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Laszt6 Magdotna (spORroS ES EGESZSEGES MAGYARORSZAGERT ?ARD egyeni
orsz ag g y A I 6 si k6 pv i se I 6j e l6ltk6 n t t6 ft6 n d n yi I v d nta rt6 sb a v 6te t6 r6t

4 N6gred Megyei 02. szemI. .orszeggyut'si Egy'ni vetaszt6keraleti v'taszftsi Bizoftsag(bvebbiakban: vehszasi Bizoftsad yn17to _ll4ggot NA-t (26.60 Ba.rassagyarmat, D6zsa cyorgy
utca 14-16. B. lh. 2n. szem ahttii takost), a spoRros Es EGESZSEGE s-unovlnonszietni
PART jelaltjet nyi lvenh ftesba vette.

A hahrozat ellen - annak meghozafuht6r szemitott herom (3) napon betiit - a k,zpontr
nevjegyzekben szerepl1 valaszt6pober, jelalt, jet6l6 szervezei,' tovebba az ugyben 

-6rinteft

tgr!]9:zet9, etrogi szemery, iogi szem6ryis6g n6rk( i szervezet szem'ryesen, rev6tbei a 02. szam(r
oEvB-nel e660 Balassagyarmat, Rdk6czi fejederem 0t 12. szeo bbfaxon (06-3s-300-782) vagy
el?ktronlkus lev1tben (valasztas@batassagyirmat.hu), jogszabeiys6rt1sre hivatkozdssat, 

- 

ii"tu" uvalaszhsi bizoftseg m6rlegel6si iogkdreben hozoft danbse etten,itrcte*nentesen felebnizist nyqtnat
be' a Nemzeti vehsztasi Bizotbegnak (1399 Budapest, pf.: s4T) cimezve. A fettebbez6st rigy kett
beny0jtani, hogy az a haterozat meghozab6td szemibft harmadii napon ta,oo oraig iegiik;zen.
Indokoles:

l!s1l6 Magdolna 2660 Balassagyarmat, D6zsa Gy,rgy utca 14-16. B. Ih.2n. szem alatti takos k6rte a2018. 6vi orszaggyabsi k1pvisercvebsztlson N6griil megye 02. szatml egyeni uituiitoiirui"ten",
kepvisel5jet'ttkent . t6ft6n6 nyivenhrtesba v6tet6t a spoRros ES Eersisioes
MAGYARORSZAG ERT ZART jet,ttjek'nt.

4 veb:1!es! 
.Bizo.ft:69 ryege apitotta, hogy L6szr6 Magdorna nvituentaftesba v6tet irenti k,rerme a

logszaDatyoKDan tamasztott kavetelmenyeknek megfelel, a bejetentes ajenbivek etadeseval tartem, ajel'ltseghez szuks'ges 6N6nyes ajanaiok sz6ma;t6i az agzezat.

A fentiekre tekintetter Leszb Magdolnen.ak,a 2018. 6vi orszeggyfrr^si k6pviset6v6raszt6son Nogredmegye.0'- szemt egyeni velaszt6keriiteteben kepviset1jetoii1nt t6ft6n6 nyitvantaiaiii vitete arendelkez6 r6szben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A.ha6ro?at az orszeggy(ir'si k6pviser6k vehszaser'r sz6t6 2011. evi ccLt. tdrv'ny 2. ds 6. g-itn, avelasztesi eliarasr1r sz6r6 2013. e.yi xyxvt t6rv6ny ftovabbiakban: ve.) 4449. g-ain, a 124-127. s_ain'.132- s-an, a jogorvosratr1r sz6b ftj1koztates a ve. 10. g (3) bekezdlsen, zzi. g-in, zzTi ei zzq.*ain' a 2sr. s e) bekezd's b) pontjdn,6s az itet'kekrdr 'iiob tsgo. eii itri taiJii ii.s rzlbekezdes 1.) pontj1n alapul.

A. bizoftseg fti6koztatia a keretmezot, hogy a fettebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezls jogatapjet
aogsz.abalys'ft4sre hivatkozes, i!re!v? ? i?klzt?t! bizoftseg mertegerlsi jogk'rben hozott d6nt6se), afellebbezds benv1jrcjenak nevet, bkcim't (sz6khety6t) 6; - ha b rak;im6t6t (sz6khety6titl- etter _postai 6rtesit6si cim6L a feltebbezes beny(tjfijenak- sien'tyi azonosit'jet, ittetve ha a katf6td6n erc,magyarorszegi hkcimmer nen r?!1d!rea? v^Iaszt,pouer nen renderkezik szemetyi )riniiitor"t, 

"magyar elhmpobersaget igazor6. okiat6tnak tipusdt 
-6s 

szemet, vagy jer6t6 szervezet nigy' ,asszervezet eseteben a birosagi nyituentaftasba veteli szemet. A'fettebbez1s tartairi|znatla
b.en,ylircienak telefaxszemat vagy etet<tronikus levdlcim6t, i etnteg kezbesitesi negtiz;ftjiiii-ievet
es bbfaxszAmat vagy elektronikus tev6tcim6t.A bizoftseg ftjekoztatja bvebbe a k6retmez6t,
hahrozafinak meghozabhig visszavonhat6, uavan

hogy a fellebbez6s a vebszasi bizoftseg
kgbgvqavzlgsi bizofts^g az euere$ hivatatb6t
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folytathatja.


