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VALASZTASI BIZ?TTSAG

Berecz zsort (ER o*n ,^rrl{i2'f f]i!rnL!;o:^\ilirt,l,3^,rn*o,,si k.pviset*jetattkent
rcfte n6 nyilve nhftesba vetel1 r6t

A N6grad Megyei 02. szam(r orszeggyaasi Egy'ni vetaszt'keniteti vahsztasi Bizoftseg
(tovdbbiakban: VAlasztdsi Bizofts1g) BERECZ ZSOLT 3100 Salg6tarjdn, Szerpentin (tt 4/1. szem atatti
lakos - az ERTANK ERTETEK - n nrttes PART jet,ttjdn;k -'orszeggyut^si *epvisetalei,iottxent
t6ft6 n6 nyi lve ntaftAsba vetel1t vissza utasitj a.

A haErozat ellen - annak meghozatal^t6l szemibtt h6ron (3) napon betiit - a k,zponti
nevjegyzekben szerepl6 vebszt6polg'r, jel6lt, jet6l6 szervezet, tov6bb6 az ijgyben erintett
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyis1g n6lkt)li szervezet szem6lyesen, lev'lbei a 02. szemu
oEVB-nal Q660 Balassagyarmat, Rak6czi fejedetem 0t 12. szan btefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabelysertesre hivatkoz1ssal, itietve a
vitlasztdsi bizotts€tg nerbgelesi jogkoreben hozoft ddnt1se ellen,itletekmentesen fe ebbezest nv(tithat
be. a Nemzeti velasztesi Bizotsegnak (1399 Budapest, pf.: s47) cimezve. A teltebbezest ogy kelt
benyljtani, hogy az a hahrozat meghozataht6l szemibft harmadik napon 16,00 6rdig neg6rkei)en.

IDgLekoles:

Pgre?z zsory 3100 salg6tarien, szerpentin 0t 4/1. szam abtti takos kerte a 2018.6vi orszeggytitesi
k6pvisel6vitlasztdson N6gred megye .02. szem0 egy6ni valaszt6keriileteben kepviset6jetattfenii'trcnA
nyilvanhftatsba vetet't az ERTaNK ERTETEK - A HTTELES ?ART jetaltjek6nt.

A vebszrcsi Bizoftseg mege apitotta, hogy Berecz Zsolt nyitv1ntartdsba v6tel iranti k'relme a
iogszabelyokban Emasztott kdvetehenyeknek nem fetel meg, a jetdttseghez szLjks'ges 6N6nyes
ajenhsok szema 305 db, nem 6ri el az 6Ezezat.

A feldolgozott aj6nl6ivek szema 100 db, a r5gzitett ajanasok sz6ma 779, ebb6t elfogadhat6 ajenhs
430 ttb volt, 8 db tabbszor1s ajen6s volt, e en6rz6sre tov1bbitott 12 db, egy6b okbol iem elfogianab
329 db.
A ve. 126 s b) pontja arapjen 6rv6nyes az az aj6nt6s, ametynek adatai a k,zponti n6vjegyz6k
adataival teljes kArfren megegyezik.
A 329 egyeb okb6l nem elfogadhato ajends koz(it a legtobbszar et6fordut6 hibaijzenet a ,,Nem
szerepe! a neviegyzekben", ,,Hibes szemelyi azonosft6", ,,Az adott vfilaszteson nincs szavaz6loga.
Egy6b hibakent fordult el6, hogy nem egyezeft a vezet6kn6v, az ut6n6v, a hetyis6g-, 6sfuagy az
utcanev, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Berecz zsoltnak a 2uB. evi orszaggyfrl'si k'pvisel^vahszason Nlgred megye
02. sz6m0 egy6ni vehszt'keraleteben kepviset6jetaftkent t6rt6n6 nyitvdntaft1sba vebb i rendetkezT
reszben foglaltak szerint visszautasihsra kerijlt.

A 
-ha6rozat az orszdggyfrt6si k6pvisel6k vetas eserd sz6t6 2011. 6vi cclll. t6ru6ny 2.6s 6 g-6n, a

valasztasi eljdrdsr6l szol6 2013. 6vi xyxvt. taNeny (bvebbiakban: ve.) 44-49. S-;in, a 124-i27. S-ain, 132. s-en, a jogorvoslatr1r sz6l6 t6j6kozbfts a ve. 10. s p),bekezd6s6n, 22i. s-en, 223. 6s 224.
ya.in' ? 297: s e) bekezdes Q ponti6n, es az i et6kekr6t sz6t6 1gg0.6vi XCI: t6rv6ny 33.s e)bekezd6s 1.) pontjen abput.

A bizoftseg ftiekoztatia a kerelmez1L hogy a fettebbezesnek tartalmaznia kelt a fetlebbez1s jogatapjAt
(iogszabalys6rtdsre hivatkozes, illetve a vehszt(rsi bizotbeg m6legetesi jogk1rben hozott doitesel, a
fellebbez's beny1jt6jdnak nev6t, takcim't (sz6khety6t) ei - ha a tak;in6t6t (sz6khety6t6t) etter -postai +ftesitesi cimet, a fellebbezes beny1jt1j'nak szem6lyi azonosibjet, i etue ha a kafainan et1,
magyarorszegi lakcimmel nem rendelkez1 vehszt6potg1r nem rcndelkezik szem6tyi azonosit6val, a
magyar ellampolgarseget igazol' okiraftnak tipuset 6s szamet, vagy jel6t6 szervezet vagy mas
yerv?1?! eseteben a birosegi nyitvenhftesba v'teti sz6m6t. A felebbez1s tartatiazhatla
beny1ircienak telefaxszemet vagy elektronikus tevdlcim't, ittet6leg kezbesitlsi megbtzottj,nak nev6t
es bbfaxszemet vagy elektronikus tev6tcim6t.



A bizotts^g Hjekoztatja tovebbe a kerehez6t, hogy a fellebbezes a vabsztesi bizofts^g
haterozaffinak meghozahleig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlasztdsi bizotts^g az euarast hivatalb6t
folytathatja.
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