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Márton Nóra Renáta (MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRD egyéni országgyűlési képviselőjelöttként töfténö
nyilvántaftásb a véte léröl

A Nógrád Megyei 02. számú Országgyülési Egyéni Választókerületi Választási Bizoftság (továbbiakban:
Választási Bizottság) Máfton Nóra Renátát, a MAGYAR KÉTFARK|1 KUTYA PÁRT jelöltjét nyilvántartásba
vette.

Ezzel egyidejűleg a Választási Bizottság a jelöltet értesíti a nyilvántartásba vételről,

A határozat ellen - annak meghozatalától számított három (3) napon belül- a központi néujegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölö szeruezet, továbbá az ügyben érinteft természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet személyesen, levélben a 02. számú OEVB-nál (2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12.
szám) telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levélben (vatasXas@naassa , jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozoft döntése ellen, illetékmentesen
fellebbezést nyújthat be, a Területi Választási Bizottságnak (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) címezve. A
fellebbezést úgy kellbenyújtani, hogy az 2022. február hó 28. napján 16,00 óráig megérkezzen.

lndokolás:
Máfton Nóra Renáta, 2022. február hó 23. napján kérte a 2022, éviországgyűlési képviselóválasztáson Nógrád
megye 02, számú egyéni választókerületében képviselójelöltként történö nyilvántartásba vételét a MAGYAR
KÉTF ARKú KIJTv A pÁRT jelöltjeké nt.

A Választási Bizottság megállapította, hogy Márton Nóra Renáta nyilvántaftásba vétel iránti kérelme a
jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel, a bejelentés ajánlóívek átadásával történt, a
jelöltséghez szűkséges éruényes ajánlások száma eléri az ötszázat,

A fentiekre tekintettel Márton Nóra Renátának a 2022 évi országgyűlési képviselöválasztáson Nógrád megye 02.

számú egyéni vátasztókerületében képviselőjelöltként töfténö nyilvántartásba vétele a rendelkezó részben
foglaltak szerint megtöftént.

A határozat az országgyűlési képviselök választásáról szóló 2011. évi CClll. törvény 2. és 6. §-án, a választási
eljárásról szótó 2013. évi XXXVI. töruény (továbbiakban: Ve.) 44-49. §-ain, a 124-127. §-ain, 132. §-án, a
jogoruoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221, §-án, 223, és 224. §-aln, a 297. § (1) bekezdés
b) pontján, és az illetékekrőlszóló 1990. éviXClll. töruény 28,§ (1) bekezdésén és 2. számú mellékletén alapul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját

Qogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelésijogkörben hozott döntése), a fellebbezés
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétöl (székhelyétöl) eltér - postai éftesítési címét, a
fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának
típusát és számát, vagy jelölő szeruezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A fellebbezés taftalmazhatja beny(ljtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetóleg kézbesítési
megbí zottjá n ak nevét és telefaxszámát vagy elektron iku s levélcí mét.
A bizoftság tájékoztatja továbbá a kérelmezöt, hogy a fellebbezés a választási
meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból
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