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kifogás elbírálásáról

NÓgrád Megye 02. szám Országgy lési EgyéniVálasztókertjtetiVátasztási Bizottsága (OEVB) Sági Kisztina áltat
beny jtott, Balla Mihály kampánytevékenységével kapcsolatos panasz megjelóIésíi kifogás tárgyában meghozta a
kovetkez

határozatot:
Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkíil elutasítja.

A határozat ellen - jogszabálysértésre hivatkozva - a kózponti néujegyzékben szerepl váIasztópolgár, jelólt, jetol
szeruezet, az tjgyben éintett természetes ésiogi szeméIy, jogi személyiség nélkíjli szeruezet ny jthat be írásban,
személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus dokumentumként a Nógrád Megyei Tertjleti Választási
Bizoftságnak címzeft fellebbezést ny jthat be a Nógrád megye 02. számu Országgy tési Egyéni Vátasztókertjletí
Választási Bizoftságnál (valasztas@balassag .

A fellebbezést tigy kell beny jtani, hogy az legkés bb e határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz
2022. március hó 28. napján 16,00 óraig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem beny jtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és - ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér - postai értesítési címét, valamint a kéretem beny jtójának
személyi azonosítóját, illefue ha a kíjlfoldon él , magyarorczági lakcímmel nem rendelkez választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelot
szeruezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja
továbbá a beny(tjtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A jogoruoslati eljárás illetékmentes.

lndokolás

Sági Kisztina 2022. március hó 21. napján e-mailben a Választási Bizoftságnak címezve kereste meg a Nógrád
Megyei Önkormányzat Kózgy lésének Elnókét mely, bejelentésében Batla Miháty kampánytevékenységét
kifogásolta. A kifogást a TVB elnóke 2022. március 22. napján sztjletett 1/2022. WB elnoki határozatával tette át
az OEVB-hez.

A panaszban a kérelmez leírja, hogy a 02. szám(t választókerijlet országgy lési képvisel jeloltje weboldatán
kormányzati pályázati eredményekkelkampányol, mely tevékenységetvéleménye szeint a választásitoruény tiltja.
Az OEVB a beadványt - annak taftalmi hiányosságai okán - a Ve. 212. -a alapján elutasította.

A Ve. 212. (2) bekezdése szeint a kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelólését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyéí) és - ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér - postai

értesítési címét,
d) a kifogás beny(tjtojának személyi azonosítóját, illefue ha a ktjlfóldón él , magyarorczági takcímmel nem

rendelkez választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazotó
okiratának típusát és számát, vagy jelóI szeruezet vagy más szervezet esetében a bírósági
n yi lv ánta rtásb a-véte l i sz á m át.

Az OEVB megállapítofta, hogy a kifogás nem felel meg a Ve. 212. (2) bekezdésében fogtaltaknak, mivel nem
tartalmazza a beny jtója személyi számát, lakcímét.

Az OEVB a fentiek miaft a Ve. 215. c) pontja alapján a rendelkez részben foglattak szerint dóntott.

AhatározataVe44. (1)bekezdésén,a45. (1)-(2)bekezdésein,a46. -án,a212. -án, a214. (1)bekezdésén,
valamint 2í5. c), 307/P. (2) bekezdés c) pontján alapul.
A jogoruoslatrol szóló tájékoztatás a Ve. 221. (1) bekezdésén, 223. -án, 224. -án, az illetékekrót szóló
tájékoztatás az 1990. évi XClll. tóruény 28. (1) bekezdésén és a 2, Melléklet Xll. pontjának 8. atpontján atapul

A bizottság elnóke megkoszoni a tagoknak a részvételt és az íjlést


