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zAmb6 Ferenc (OPRE ROMA - CIGANY DEMOKRATA NEPPART) egyeni orszeggy1asi
k6 pvi sel 6je | 6 ltke nt to ft6 n 6 n y i lve n h ft e sb a v6te I 6 16l

A N1gred Megyei 02. szemI OrszeggyAesi Egyeni Velaszt6keraleti Vehszftsi Bizotts6g
(ovebbiakban: Velasztesi Bizoftsed ZAMBO FERENC 3155 MetanindszenL Rak6czi 0t 69. szem
atatti lakos - az OPRE ROMA - CIGANY DEMOKRATA NEPPART ielolti'nek - orszeggyul1si
kepvisel'jel6ltkent tart6 n6 nyilvenhftesba v6tel6t visszautasitja.

A hahrozat ellen - annak meghozatal4t'l szemitott heron (3) napon bellil - a kazponti
n'vjegyz'kben szereprc velaszt'poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, bvebbA az agyben 6rintett
term4szetes es jogi szemely, jogi szem1lyiseg nelkuli szeNezet szemqlyesen, Ieveben a 02. sz6m0
OEVB-nel Q660 Balassagyarmat, Rek1czi fejedelem 0t 12. szem) Elefaxon (06-35-300-782) vagy
elektronikus bveben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszab1lys6rt1sre hivatkozessal, illetve a
vehszftsi bizoftseg merlegel6si jogkoreben hozott ddntese ellen,illet'kmentesen fellebbezest ny1jthat
be, a Nemzeti VAlaszasi BizoftsAgnak (1399 Budapest, Pf.: 547) cimezve. A fellebbeze$ lgy ke
beny(tjtani, hogy az a haftrozat meghozabhtd szamibtt harmadik napon 16,00 6raig megerkezzen.

Indokolas:

Zemb6 Ferenc,3155 Metamindszent, R'k6czi 0t 69. szem alatti lakos k6fte a 2018. 6vi orszeggyfrl^si
kepvisercvebszason N6gred megye 02. szam0 egydni vallaszt'kerabrcben kOpvisel6jel5ltkent torrcno
nyituenhftesba v6tet6t az oPRE R)MA - CTGANY DEMOKRATA NEPPART iel,ltiek1nt.

A Vahsztesi Bizoftsdg mege apltofta, hogy Zemb6 Ferenc nyilvAntaftitsba vetel iren k6relme a
jogszabAlyokban ftmasztott kovetelmenyeknek nem felel meg, a iel6lts6ghez. szakseges ervenyes
ajenhsok sz6ma 358 db, nem 6ri el az dtszezat.

A feldolgozott ajenbivek szama 80 db, a ragziteft ajdnl^sok sz^ma 626, ebb6l elfogadhat6 ai1nlds
358 db volt, 5 db tdbbszoros ajenbs volt, ellen1rzesre bvebbitoft 3 db, egydb okb6l nem elfogadhat6
260 db.

A Ve. 126. S b) pontja alapjen 
'ruenyes 

az az ajdnl6s, amelynek adatai a kazponti neuiegyzek
adataival teljes kdrfien megegyezik.
A 260 egyeb okb6l nem elfogadhat' ajenas k1zal a legtdbbsz1r el6fordul6 hibaazenet a ,Nem
szerepel a nevjegyzekben", "Hib6s szem6lyi azonoslt6", ,,Az adott vehszteson nincs szavaz1joga.
Egy6b hibakent fordult el6, hogy nem egyezeft a vezet6kn6v, az ut6nev, a helyis6g-, 6sfuagy az
utcanev, hienyos volt a lakcim.

A fentiekre tekintettel Zemb6 Ferencnek, a 2018. evi orszeggyfrl6si kepvisel6vabsz6son N6gred
megye 02. szem1 egyeni vehszt6kerqlet'ben kepvisel1jel5ltk6nt taft6n6 nyilvAntaft^sba vetele a
rendelkezo reszben foglaltak szerint vissza utasftesra ke ralt.

A habrozat az orszaggyabsi kepviselak vehszftserd sz6l6 2011. 6vi Cclll. rcNeny 2. 6s 6. $-dn, a
velaszftsi eueresr5l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. taNeny $ovebbiakban: Ve.) 44-49. S-ain, a 12+127. S-
ain, 132. S-en, a jogoNoslatr6l sz6b ftj€kolafts a Ve. 10. S P) bekezdes4n, 2.21. S-an, 223. 6s 224.

S-ain, a 297. S (2) bekezdes b) pontjen, 6s az illetekekr5l sz6l6 1990.6vi XClll. rcNeny 33.5 e)
bekezdes 1.) ponuen abpul.

A bizoftsag fijekoztatja a kerehez1t, hogy a fellebbezdsnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapj't
Aogszabalysaftesre hivatkozes, illetve a vdlasztdsi bizotrceg merlegel6si jogkarben hozott dontese), a
fellebbezes benyrtft6jdnak neveL lakcimet (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimetdl (sz6khely6t6l) elt6r -
postai eftesitesi cimeL a fellebbezes benyIjt6jenak szemelyi azonosit6jAt, illetve ha a kaffdlddn 616,

magyarorszegi lakcimmel nem rendelkez1 velaszt6pober nem rendelkezik szem'lyi azonoslt1val, a
magyar ellampolgarseget igazol1 okirabnak tipuset 6s szemeL vagy jel1l1t szevezet vagy mes
szervezet eseteben a blr6segi nyilv1ntaftesba veteli szemeL A fellebbezes tuftalmazhatja



beny0it'i6nak telefaxszemet vagy elektronikus tevelcimet, itletoteg k6zbesit6si megbizoftjanak nevet
es bbfaxszemet vagy elektronikus lev^lcimet.
A .bizottsag Mjekoztatja bvebba a .k6retmez6t, hogy a felebbez^s a varasztasi bizoftsag
ha.terozatanak meghozatal1ig visszavonhat1, ugyanakkor'a velaszftsi bizoftseg az etja;ist iiiiatool
folytathatja.
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