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Balla MiháIy Tibor (FIDESZ-KDNP) egyéni országgy lési képvisel jelóItként tórtén nyitvántartásba vételérót

A Nógrád Megyei02. szám Országgy lési EgyéniVálasztókertjletiVálasztási Bizottság (továbbiakban: Választási
Bizottság) BALLA M|HALY TlBOR-t, a F\DESZ- Magyar Polgái Szóvetség (FIDESZ) és a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) kozos jelóltjét nyilvántartásba vette.

Ezzel egyidej leg a Választási Bizottság a jeloltet éftesíti a nyilvántartásba vételr l.

A határozat ellen - annak meghozatalától számított három (3) napon bel l- a kózponti néujegyzékben szerepl
választópolgár, jelóIt, jelól szeruezet, továbbá az tigyben éinteft természetes ésiogi személy, jogi személyiség
nélkíjli szeruezet személyesen, levélben a 02. szám OEVB-nél (2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem (lt 12.
szám) telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus levélben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabátysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkorében hozott dontése ellen ,illetékmeníesen
fellebbezést ny jthat be, a Tertjleti Választási Bizottságnak (3100 Salgótarján, Rákóczi lit 36.) címezve. A
fellebbezést ugy kell benyujtani, hogy az 2022. február hó 17. napján 16,00 óráig megétkezzen.

lndokolás:
Balla Mihály Tibor 2022. február hó 12. napján kérte a 2022. évi otszággy lési képvisel választáson Nógrád megye
02, számu egyéni választókertjletében képvisel jelóltként tortén nyilvántartásba vételét a F\DESZ - Magyar
Polgái Sz veíség és a Kercszténydemokrata Néppárt kózós jelóltjeként.

A Választási Bizottság megállapította, hogy Balla Mihály Tibor nyilvántaftásba vétel iránti kérclme a
jogszabályokban támasztott kóvetelményeknek megfelel, a bejelentés ajánlóívek átadásávaltórtént, a jelóltséghez
szükséges éruényes ajánlások száma eléi az ijtszázat.
A fentiekre tekintettel Balla Mihály Tibomak a 2022. évi országgy lési képvisel választáson Nógrád megye 02,
szám egyéni választókertjletében képvisel jeloltként tortén nyilvántaftásba vétele a rendelkez reszben foglaltak
szeint megtórtént.

Ahatározatazországgytilési képvisel kválasztásáról szóló2011.évi CClll.tóruény2.és 6. -án, aválasztási
eljárasrol szóló 2013. évi XXXVI. tóruény (továbbiakban: Ve.) 44-49. _aln, a 124-127. -ain, 132. -án, a
jogoruoslatrol szóló tájékoztatás a Ve. 10. (3) bekezdésén, 221. -án, 223. és 224. -ain, a 297. (1) bekezdés
b) pontján, és az illetékekr l szóló 1990. éviXClll. toruény 33. íí) bekezdésén alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmez t, hogy a fellebbezésnek taftalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
(jogszabálysértésre hivatkozás, illefue a választási bizottság mértegelésijogkotben hozott dóntése), a fellebbezés
benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyéí,) és - ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér - postai éftesítési címét, a
fellebbezés beny jtojának személyi azonosítóját, illefue ha a ktjlfóldón él , magyarországi lakcímmel nem
rendelkez választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának
típusát és számát, vagy jelol szeruezet vagy más szeruezet esetében a bírosági nyilvántartásba vételi számát. A
fellebbezés taftalmazhatja benyujtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektrcnikus levélcímét.
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérclmez t, hogy a fellebbezés a választási bizottság határczatának
meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a váIasztási bizoftság az eljárást hivatalbólfolytathatja.


