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Gyenes Szilárd (DEM)KRAT\K|J9 KoALÍClÓ, a JoBBlK MAGYARoRsÁGÉnr mozGALoM, a M)MENT|JM
MOZGALOM, a MAGYAR szoClALlsTA pÁRT, az LMp - MAGyARoRsÁG zöLD pÁnr,ln es apÁnarszÉo MAGYAR)R9ZÁGÉRT PÁRD egyéni országgy lési képviset jetóltként tortén nyilvántartásba

vételéról

A Nógrád Megyei02. számu O.rszággy lési EgyéniVálasztókertjletiVálasztási Bizottság (továbbiakban: Vátasztási
Bizottság) GyE^íEs sztLÁRD-ot a DEM)KRAT\KUj KoALÍctÓ, a JoBBlk MAGYAR)RSZÁGÉRT
MOZGALOM, a MOMENTUM MOZGALOM, a MAGYAR SzOclALlsIÁ pÁRT, az LMp - MAGyARoRszÁG
zÖLD PÁRTJA és a PÁRBE1ZÉD MAGYAR)R9ZÁGÉRT PÁRT kozós jetoltjét nyitvántartásba velte.

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

A határozat ellen - annak meghozatalától számított három (3) napon beltjl - a kózponti néujegyzékben szerepl
választópolgár, jelolt, jelól szeruezet, továbbá az tigyben éintett természetes és7bgi személy, jogi személyiség
nélktjli szervezet személyesen, levélben a 02. szám OEVB-nél (2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem t 12.
szám) telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levélben (valasztas@óalassagyarmat.hu), jogszabálysértésre
hivatkozással, illefue a választási bizoftság méflegelési jogkórében hozoft d ntése ellen ,illetékmentesen
fellebbezést ny jthat be, a Tertjleti Választásí Bizottságnak (3100 Salgótarján, Rákóczi t 36.) címezve. A
fellebbezést ugy kell beny jtani, hogy az 2022. február hó 17. napján 16,00 óráig megérkezzen.

lndokolás:
Gyenes Szilárd 2022. február hó 12. napján kérte a 2022. évi országgy lési képvisel választáson Nógrád megye
02. számu egyéni váIasztókertjletében képvisel jel ltként tórtén nyilvántaftásba vételét a DEMOKRATIKUS
xoeLÍCtÓ, a JoBBtK MAGYARoaszÁeÉaT M)ZGAL)M, a M)MENT\JM MozGALoM, a MAGYAR
sZoCtALtsTA PÁRT, az LMP - MAGYAR)R'LÁG zöLD PÁRTJA és a PÁRBEjaÉD MAGYAR)R'ÁGÉRT
P Á RT kozo s j e l óttje ként.

A Választási Bizottság megállapította, hogy Gyenes Szilárd nyilvántaftásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban
támasztoft kóvetelményeknek megfelel, a bejelentés ajánlóívek átadásával tórtént, a jeloltséghez sz kséges
éruényes ajánlások száma eléi az ótszázat.
Afentiekre tekintettel Gyenes Szilárdnak a 2022. éviországgyíilésiképvisel választáson Nógrád megye 02. számu
egyéniválasztókertjletében képvisel jelóltkénttórtén nyilvántartásba vétele a rendelkez részben foglaltak szeint
megtórtént.

A határozat az országgy lési képvisel k választásáól szóló 2011. évi CClll. toruény 2. és 6. -án, a választási
eljáásról szóló 2013. évi XXXVI. toruény (továbbiakban: Ve.) 44-49. -aln, a 124-127. -aln, 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. éviXCllI. tóruény 33. (í,) bekezdésén alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmez t, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
(jogszabályséttésre hivatkozás, illefue a választási bizottság mérlegelésijogkotben hozoft dóntése), a fellebbezés
beny jtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér - postai éftesítési címét, a
fellebbezés beny jtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kíjlfold n él , magyarországi lakcímmel nem
rendelkez választópolgár nem rendelkezik személyi azonosít val, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának
típusát és számát, vagy jelól szeruezet vagy más szeruezet esetében a bírcsági nyilvántaftásba vételi számát, A
fellebbezés tartalmazhatja beny jtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektrcnikus levélcímét.
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmez t, hogy a fellebbezés a választási bizottság határczatának
meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalbólfolytathatja.


