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9/2022.(11.25.) h a t á r o z a t a
Domokos Zoltán lmre (NoRMÁLls ÉLET PARTJA) egyéniországgyúlési képviselőjelöttként történő

nyilvá nta rtá sba véte léröl

!. |ogr?a lvlegyei 02. szá.mú _országgyűtési Egyéni. Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban:
VáIasztási Bizottság) Domokos Zoltán tőrét, a NÓkuÁtrc ÉLET plaile jéiaitiaÁyifuántartásba vette.

Ezzel egYidejúleg a Választási Bizottság a jetöltet értesíti a nyilvántartásba vétetröl.

A határozat ellen - annak meghozatalától s.z.ámítoft három (3) napon betül- a központi néujegyzékben szereptő
vá,lgsztÓPolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbPá az ügyben erntei természefes es jogi sreme|y, 1ogi szemétyiség
nélkÜli szervezet személyesen, levélben a 02. számú oEVB-nál (2660 Balassagyáiőat, aa*oő2írőledetem'(tt 1z.
Yám)telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levétben rvatásaascanataűáq , jogs2abálysértésrehivatkozással,illetveaválasztásibizottságmértegeIésijffil;n,-itletékmentesen
fellebbezést nYÚjthat be, a Területi Vátasziási Bizőttságnái @oo Salgótarján, Rákóczi úi so.) címezve. Afellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 2022. február no za. nápján 16,0b óráig ,"jerr"rr"r.
lndokoIás:
Domokos Zoltán Imre 2022. február hÓ 23, napján kéfte a 2022. éviországgyűlési képviselöválasztáson Nógrád
299Le_0?:!11mt1 egyéni választókerütetében képviselöjelöttként töfténa-niitvantartasba vételét a NonuÁÚé
ELET PARTJA jelöltjeként.

A Választási Bizottság megállapította, hogy Domokos Zoltán lmre nyitvántartásba vétel iránti kérelme ajogszabályokban támasztott követelményeknek megfelet, a bejelentés ajánlóívek átadásával történt, ajelöltséghez szűkséges érvényes ajántások száma eléri az ötszázat.

A fentiekre tekintettel Domokos Zoltán lmrének_a 2022 évi országgyűlési képviselöválasztáson Nógrád megye 02.
számÚ egYéni választókerületében képviselöjelöltként történÓ-nyilvánta'rtásba vétele a rendátkeza észoen
fog l a lta k sze ri nt megtö rté nt.

A határozat az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011, évi CClll. töruény 2. és 6. §-án, a választási
eljárásrÓl szÓlÓ 2013_. lvi X. \.XVl, törvény (touábbiakban: Ve.) 44-49. §_arn, a tál-tzl. 5_áin, tsz. §_án, ajogoruoslatrÓl szÓlÓ é!9k9ztatás a Ve 10 § (3) bekezdésén, 221. §-an, zis, és 224. §-aln, a isl. 5 ft) bőkezdés
b) Pontján, és az illetékekröl szóló 1990. éviXCltl. törvény z8.§ 11| bet<ezdésén és 2."számú mercktéíen abpul.

A bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogatapját
(jogszabálYséttésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mélegelésijogkörben hozott döntése), a rőtÉnnezes
benYÚjtÓjának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakúmétőt (szexie|yeffi| eltér _ postai értesítési címét, afellebb.ezés benYÚjtÓjának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön étÓ, magyarországi lakcímmel nem
rendelkezÖ választóPolgár nem rendetkezik személyi azonosítóval, a magyar átíampőtgarságáiigazoló okiratának
tlOuslt és számát, vagy j9lÖ!Ö szervezet vagy más szeruezet esetében ibirosagi ityiitantartasba véteti számát.A fellebbezés tartalmazhalia benyújtójának tetefaxszámát vagy elektroniku{ rcűercimet, illetőleg kézbesítési
meg b í zottj á n a k n evét é s te l efax szá m át v agy e l e ktro n i ku s levé l ci m ét.A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezöt, hogy a fellebbezés a vátasztási bizottság határozatának
meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a vátasztási-bizottság az eljárást hivatatbót
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