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R6kosn6 Balla Reneta (NET PARD egyeni orszttggyfil'si k6pvisel'jetottkent taten, nyitv'ntaftesba
vetel616l

A N6gred Megyei 02. sz1nl Orszeggy1lgsi Egyeni V1laszt6keruleti V(tlasztlsi Bizottseg
(bvebbiakban: Vehszasi Bizoftsed RAKOSNE BALLA RENATA 4481 Nytregyhdza, Aranykat|iz
sor 2/8. sz6m alatti lakos - a NET ?ART jet6ltj6nek - orszeggyfrt'si k'pviset6jet,ttkeft fift6n6
n yilve nh ftesba vetel't vi sszautasitja.

A ha6rozat ellen - ann.tk meghozatabt1l szemitott herom (3) napon betal - a k'zponti
n6ujegyzekben szereprc vehszt1poqer, jel6lt, jet6l6 szeNezet, bvebbe az Ugyben 

'intetttermeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkiili szevezet szem^lyesen, lev6tben a 02. szemI
OEVB-n6l (2660 Balassagyarmat, Rek6czi fejedetem 0t 12. sz6n) tetefaxon (06-36300-782) vagy
elektronikus levelben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabAlys'ft6sre hivatkozessal, itletve a
vabszt*i bizoftsAg merlegel6si jogkdreben hozott donrcse ellen,illet6kmentesen fellebbezest ny1jthat
be, a Nemzeti Vdlaszt^si BizoftsAgnak (1399 Budapest, Pf.: 547) cimezve. A fe ebbez'st tigy kett
beny1jtani, hogy az a hatArozat meghozahlAt6l szemibtt harmadik napon 16,00 6r6ig meg6rkezzen.

lndokoles:

Rekosn6 Balla Ren6ta, 4481 Nyiregyh1za, Aranykallsz sor 2/8. szem ahtti takos k6fte a 2018. 6vi
orszaggy1l4si kapvisel6v6lasztdson N6gred megye 02. sz6m0 egydni vebszt1keriitetqben
k6pvisel6jelaltk6nt t6ften6 nyilvanbftesba v6tetet a NET PART jetAttjek'nt.

A Vehsz6si Bizofts1g megA apitotta, hogy Rekosne Balla Reneb jel1lt nyilvanbftesba vetel irAnfi
kerehe a jogszabalyokban Emasztott k,vetelmenyeknek nem felel meg, a jel'lts^ghez szijkseges
ervenyes ajenlesok szema 432 db, nem 6ri el az 1tszezat.

A feldolgozott ajenbivek sziima 75 db, a r1gzitett ajenhsok szama 599, ebb6l elfogadhat1 aj6ntds
432 db volt, 35 db tobbszorAs ajenhs volt, ellen1rzesre bvebbitott 0 db, egy6b okb6l nem elfogadhato
132 db.

A Ve. 126. S b) pontja alapjen eN'nyes az az ajenas, amelynek adatai a kazponti n6vjegyz6k
adataival teljes kor0en megegyezik.
A 132 egyeb okb6l nem elfogadhat6 ajenhs kozul a legtobbszor el1fordut' hibaiizenet a "Nemszerepel a neujegyz'kben", ,,Hibes szemelyi azonoslt6", ,,Az adott v6laszt6son nincs szavaz'joga.
Egyeb hibakent fordult el6, hogy nem egyezeft a vezeteknev, az ut6n6v, a hetyis6g-, 6s/vagy az
utcanev, hianyos volt a lakcin.

A fentiekre tekintettel Rekosne Balla Renaanak a 2018. 6vi orsz^ggyfit'si k1pvisercvehszason
N6grdd megye 02. szem(r egyeni vAlaszt6kertilet'ben kepviset'jetdttkent Wt6n6 nyituenhftesba
v6tele a rendelkez6 r6szben foglaltak szeint visszautasihsra kertjlt.

A haErozat az orszeggy1rcsi kepvisel1k vehszftsAr'l sz6l6 2011. evi CC I. fiNeny 2.6s 6. S-ar, a
valaszftsi eueresr'l sz6l6 2013.6vi XXXV\. bNeny (bvebbiakban: Ve.) 44-49. g-ain, a 124-127. S-
ain, 132. S-en, a jogorvoslatr1l sz6b ftjekoztafts a Ve. 10. S p) bekezd6s6n, 221. S-en, 223. 6s 224.
$-ain, a 297. $ (2) bekezdds b) pontjdn, 6s az ittet6kekr1t sz6t6 1990. 6vi XCttt. t6N6ny 33.5 e)
bekezd's 1.) pontjen abpul.

A bizoftsdg Ei1koztatia a k6rclmezdt, hogy a fellebbez1snek taftalmaznia kett a fetlebbez1s jogatapjet
Aogszabelyseft1sre hivatkoziis, illetve a vdlasztdsi bizottsag nerlegel'si jogkorben hozott d6nt6se), a
fellebbezas beny1fiojanak nevet, lakcimet gz6khety6t) 6s - ha a takcim6t6t (szekhety6t6t) ett6r -postai qftesitesi cimdt, a fellebbezes beny(tjt1jAnak szem'tyi azonosit'jdt, itletve ha a kulfatdan erc,
magyarorszagi hkcimmel nem rendelkez1 vAlaszt'pober nem rendelkezik szem'lyi azonosit,val, a
magyar alhmpolgarsegat igazol6 okiratenak tipuset 6s szemat, vagy jet6l6 szervezet vagy mes
szervezet eset€ben a biftsAgi nyilv6ntartdsba v1teli szamet. A fetlebbezes tartatmazhatia



b,eny(tit'iAnak telefaxszem vagy elektronikus levelcimet, ittet'leg kezhesircsi megbizoftjenak nevet
6s telefaxszamet vagy elektronikus levebi m6t.
A bizotts^g ftjekoztatja tovabbe a k6retmez6t, hogy a fettebbez's a v6laszt6si bizoffseg
haarozaftnak meghozahleig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszbsi bizoftseg az elj6r6st hivatatb6t
folytathatja.


