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Nógrád Megyei 02. számú - balassagyarmati szé.khelyű -
oRszÁGGyűLÉg eavÉut vÁLAszTóKERü LETI

VALASZTASI BIZOTTSÁG
29/2022.(lV.09.) h a t á r o z a t a

a Nógrád megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerüIet választási
ered m ényén ek m eg ál l apításáró l

A Nógrád Megye 02. számú - balassagyarmati székhelyű - Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Nógrád megyei 02. számú országgyűlési egyéni
választókerület választási eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:
A Nógrád megyei 02. számú OEVB a 2018. április 8-ára kitűzött országgyűlési képviselók választásán
a Nógrád megyei 02. szám(t országgyűlési egyéni választókerület választási eredményét és az erről
kiállított jegyzőkönyv tartalmát a következöképpen állapítja meg:

A Nógrád megyei02. számú OEVB megállapítja, hogy a választás eredményes volt,

A megválasztott képviselő neve: Balla Mihály Tibor

A jelölő szervezet(ek) neve: FlDESZ - KDNP

A képviseló azonosítója: 115

A Nógrád megyei 02, számú OEVB-nek a választás eredményét megállapító döntése ellen:
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének töruénysétíő

voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó

sz ab ályok m eg sé rté sé re
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő
választópolg árok száma

76721

Atielentkezett választópolgárok száma 1 608
A külképviseleti névieqvzékben szerepló választópolqárok száma 388
A választópolgárok száma összesen 78717
A szavazókörben meqielent választópolqárok száma 52001
Atjelentkezéssel és kűlképviseletekben szavazók beérkezett borítékjainak száma 1 848
A szavazó választópolgárok száma összesen 53B49
Urnában és beérkezett borítékban lévő szavazólapok száma 5381 1

Ervé n vte l e n szavazól a pok szá m a 681
Eruénves szavazólapok száma 531 30

Jelölt neve - azonosítója Ervényes
szavazat

1 Dócs Dávid - 131 631 5
2 Sopotnik László - 163 471
3 Balla Mihálv - 115 31921
4 Dr. Frankfurter Zsuzsanna - 144 339
5 Domokos Zoltán - 150 265
6 Gyenes Szilárd - 128 1 2722
7 Márton Renáta - 176 1097



A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelöló szervezet, továbbá
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be
fellebbezést,
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani, Nem
nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. A fellebbezést a Nemzeti
Választási Bizottsághoz (1397 Budapest, Pf. 547) címezve, a Nógrád megyei 02. számú OEVB-nál
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12., email: valasztas@balassaq:larmat.hu( kell
elöterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon (2022.
április hó 12, napján) 16,00 óráig megérkezzen a Nógrád megyei02. számú OEVB-hez.
A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés jogalapját; a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét; a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön éló, magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló
okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szeruezet esetében a bírósági
n y ilvá n ta rtá sb a-véte l i sz á m át.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

lndokolás

A Nógrád megyei02. számú OEVB határozatát a választási eljárásról szóló 2013, éviXXXVI. töruény
(a továbbiakban: Ve,) 294. § (2) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva hozta meg,

A határozattal szembeni fellebbezési jog a Ve.221. §-án, valamint a 223-224. §-ain alapul. A
határidókról a Ve. 10. §-a rendelkezik.
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