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kifogás elbírálásáről

A Nógrád Megyei 02, számú - balassagyarmati székhelyű - Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizoftság (továbbiakban: Választási Bizottság) Sági Krisztina által benyújtott, Balla Mihály
kampánytevékenységével kapcsolatos panasz megjelölésű kifogás tárgyában meghozta a következö

határozatot:
Az OEVB a kifogást érdemi vízsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szeruezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus levélben a
Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést ny(ljthat be az OEVB-nél (székhely: 2660
Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12., levélcím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12.,
e- m a i l : v al asztas@b al assagya rm at, h u, f ax : 3 5/30 0-7 82)
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik
napon, azaz 2022. április 02. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétöl (székhelyétöl) eltér - posíai értesítési
címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élö, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szeruezet vagy más szeruezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés taftalmazhatja benyújtójának
faxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A jogoruoslati eljárás illetékmentes.

lndokolás:
Sági Krisztina 2022. március 28. napján megkereste a Nógrád Megyei 02. számú - balassagyarmati
székhelyü - Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizoftságot, hogy Balla Mihály
kampánytevékenységével kapcsol atos kifog ást ny(tjt be.

Kérelmező a 2022. március 28-án benyújtott kifogásában nem jelölte meg a kifogásolt jogszabályi
helyet, illetve konkrét bizonyítékokat sem csatolt.

Az OEVB megállapítofta, hogy a kifogás nem felel meg a Ve. 212, § (2) bekezdésében foglaltaknak,
ezért a kifog ást érde mi vizsgál at nélkü l el utasította.

Az OEVB a fentiek miatt a Ve. 215. § c) pontja alapján a rendelkezö részben foglaltak szerint döntött,

AhatározataVe.44.§(l)bekezdésén,a45,§(1)-(2)bekezdésein,a46.§-án,a212.§-án,a214.§
(1) bekezdésén, a 215. § c) pontján, illetve a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul,
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §-án, az illetékröl szóló
tájékoztatás az illetékekröl szóló 1990. évi XClll. törvény 28. § (1) bekezdésén és a 2. melléklet Xlll.
pontjának 8. alpontján alapul,


