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Dócs Dávid (Ml HAZÁNK MOZGAL)M) egyéni országgy tési képvisel jeloltként tóftén nyilvántartásba
vételér l

A Nógrád Megyei02. számu OrszággyíilésiEgyéniVálasztókertjletíVálasztási Bizottság (továbbiakban: Választási
Bizottság) DÓcs DÁvlD-ot, a Ml HAZÁNK MozGALoM jel ltjét nyitvántartásba vette.

Ezzel egyidej leg a Választási Bizoftság a jelóltet éftesíti a nyilvántartásba vételról,

A határozat ellen - annak meghozatalától számított hárcm (3) napon beltjl- a kozponti névjegyzékben szerepl
választópolgár, jelólt, jelól szeruezet, továbbá az tigyben éintett természetes és 1bgi személy, jogi személyiség
nélktjli szeruezet személyesen, levélben a 02. szám OEVB-nél (2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12.

szám) telefaxon (06-3t300-782) vagy elektrcnikus levélben (valasztas@balassagyarmat.hu), jogszabálysértésre
hivatkozással, illefue a választási bizottság métegelési jogkórében hozoft dóntése ellen ,illetékmeníesen
fetlebbezést nyujthat be, a Tertjleti Választási Bizottságnak (3100 Salgótarján, Rákóczi ut 36.) címezve. A
fellebbezést tigy kell beny jtani, hogy az 2022. február hó 17. napján 16,00 óráig megérkezzen.

lndokolás:

Dócs Dávid 2022. február hó 14. napján kérte a 2022. évi országgy lési képvisel választáson Nógrád megye 02.
szám egyéni vátasztókertjletében képvisel jeloltként t rtén nyilvántaftásba vételét a MI HAANK MOZGALOM
jel ltjeként.

A Választási Bizoftság megállapította, hogy Dócs Dávid nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban
támasztott kóvetetményeknek megfelel, a bejelentés ajánlóívek átadásával tórtént, a jeloltséghez sztikséges
éruényes ajánlások száma eléi az ótszázat.
A fentiekre tekinteftelDócs Dávidnak a 2022. évi otszággy lési képvisel választáson Nógrád megye 02. szám
egyéniválasztókertjletében képviselójetóltkénttoftén nyilvántartásbavétele a rendelkez reszben foglaltak szeint
megt ftént.

Ahatározatazországgy tési képviset kvátasztásárolszóló2011.évi CClll.tóruény2.és 6. -án, aválasztási
eljárasrót szóló 2013. évi WXVI. toruény (továbbiakban: Ve.) 44-49. -arn, a 124-127. -arn, 132. ,án, a
jogoruoslatól szóIó tájékoztatás a Ve. í0. (3) bekezdésén, 221. -án, 223. és 224. -ain, a 297. (1) bekezdés
b) pontján, és az iltetékekr l szóló 1990. éviXClll. t ruény 33. (í/ bekezdésén alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmez t, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalaPját
(jogszabálysértésrc hivatRozás, illetve a választási bizoftság mélegelésijogk tben hozott dontése), a fellebbezés
benyújtójá,nak nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér - postai éftesítési címét, a
fetlebbezés beny jtójának személyi azonosítóját, illetve ha a kíjlfoldon él , magyarországi lakcímmel nem
rendelkez választópolgár nem rendetkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolÓ okiratának
típusát és számát, vagy jetót szeruezet vagy más szeruezet esetében a bírosági nyilvántartásba vételi számát. A
fetlebbezés tartalmazhatja benyujt jának telefaxszámát vagy elektrcnikus 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.
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