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Dr. Frankfurter Zsuzsanna, (MAGyAa uuNxÁspÁRT, |GEN szoLlDAatrÁs
MAGYAROaSZÁ? Éar MOZGALOM) egyéni országgy tési képvisel jelóttként történ nyitvántaftásba

vételér l

A Nógrád Megyei 02. számú Országgy lési EgyéniVálasztóker letiVálasztási Bizottság (továbbiakban:
Választási Bizottság) DR. FRANKFURTER zstlzsANNA-t a MAGYAR MUNKÁSPÁRT és az |GEN
sZoLtDARlTÁs MAGYARoRszÁGÉnr M)ZGALoM kózós jetóltjét nyilvántartásba vette.

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

A határozat ellen - annak meghozatalától számítoft három (3) napon beltjl- a központi néujegyzékben
szerepl választópolgár, jelólt, jelól szeruezet, továbbá az gyben érintett természefes éslbgi személy,
jogi személyiség nélkuli szeruezet személyesen, levélben a 02. szám(l OEVB-nél (2660
Balassagyarmat, Rákóczifejedelem (tt 12. szám) telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus levélben
(valasztas@ a/assagyarmat.hu), jogszabálysértésre hivatkozással illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkórében hozott dóntése ellen ,illetékmentesen fellebbezést ny(ljthat be, a Terijleti
VáIasztási Bizottságnak (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) címezve. A fellebbezést (lgy kell benyújtani,
hogy az 2022. február hó 21 . napján 16,00 óráig megérkezzen.

lndokolás:
Dr. Frankfurter Zsuzsanna 2022. február hó 16. napján kérte a 2022. évi országgy lési
képvisel választáson Nógrád megye 02. számú egyéni választókerijletében képvisel jelöltként tórtén
nyilvántartásba vétetét a MAGYAR MUNKÁSPÁRT és az |GEN SZOL\DARIIÁS
M AG Y A Ro R szÁ G É nr M ozc ALo M kóz ós j e t óltj e ké n t.

A Választási Bizoftság megállapította, hogy Dr. Frankfufter Zsuzsanna nyilvántartásba vétel iránti
kérelme a jogszabályokban támasztott kóvetelményeknek megfelel, a bejelentés ajánlóívek átadásával
tórtént, a jelóltséghez sz kséges éruényes ajánlások száma eléri az otszázat.
A fentiekre tekintettel Dr. Frankfurter Zsuzsannának a 2022. évi országgy lési képvisel választáson
Nógrád megye 02. szám(l egyéniválasztókertjletében képvisel jelóltként történ nyilvántartásba vétele
a rendelkez részben foglaltak szerint megtórtént.

A határozat az országgy lési képvisel kválasztásáról szóló 2011. évi CClll. tóruény 2. és 6. -án, a
választási eljárásról szóló 2013. éviXXXV|. tóruény (továbbiakban: Ve.) 44-49. -atn, a 124-127. -ain,
132. -án, a jogoruoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. (3/ bekezdésén, 221 . -án, 223. és 224. -ain,
a 297. (1) bekezdés b) pontján, és az illetékekról szóló 1990. évi XClll. tóruény 33. (1) bekezdésén
alapul.

A bizoftság tájékoztatja a kérelmez t, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
(jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizoftság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a
fellebbezés beny jtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér- postai
értesítési címét, a fellebbezés beny(tjtójának személyi azonosítóját, illetve ha a ktjlfoldón él ,
magyarországi lakcímmel nem rendelkez választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelól szeruezet, vagy más
szeruezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmez t, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának
meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.
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