
A Veszprém megyei 4. sz. OEVK Választási Bizottság
1 6 12022. (IV.3.) határ ozata

A Veszprém megyei 4. sz. OEVK Yál.asztási Bizottság a Nl A, által benyújtottkifo gás tár gy áb an me gho zta a következó

határozatot:

A veszprém megyei 4. sz. oEvkyálasztősi Bizottság a kifogást a választási eljárásról szóló2013, évi XXXVL tÖrvény (a továbbiakban: V..) 

'i3. 
§ c) pontja alapján érdemi vizsgálatnélhil elutasítja.

Ahatározat ellen a meghozatatátólszámított 3 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással- az ÜgYben érintett természetes és jogi .".rély, iogi 
"siemélrft; 

;Jlküli szervezetszemélYesen, levélben, telefaxon vagy 
-eléktroniku. -tóeju.n 

rene'uuezesi nyújthat be. Afellebbezést a Ves4prém megyei +. sz]bpvr Választási Bizottságárrál (8500 Pápa,Fő u. 5.,telefax: 89l313,989,:Tu1l, iitkarsag@paea.hu) terr eioúesáeni úgy, hogy az legkésőbb2022. április 6-án 16.00 fuáigméffizen.

Indokolás:

N' r Adrienn' l2022. áPrilis l-jén elektronikus levél údán_beadvány érkezett,amely nemtar7almazza sem a jogszabityséttés mesielölését,;;; i'iogszaaalysértés bizonyltékait, sem akifogás benYÚjtójának nevéi, lakcírnéi(s.zeylayet),;il.. kifogás benyújtójának személyiazonosítójőt, valamint a beadvány aláírójfud *ÁŰiiitomeg, hogy az nemegyezik annakbenyújtójával.

A Bizottság a beadványt megvizsgálta.

A Bizottság megállapította, hogy a beadvány aYe.209. § (1) bekezdésében foglalt határidőnbelül megé rkezett a BizottságfitŐL.

A Bizottság megállapította, hogy a kifoqá9 a Ve. 212. § Q)bekezdésében foglalt tartalmikövetelmén y ek hiány aban érdeáÚen nem bírálható el.

A Ve' 212, § Q) bekezdése 
.alaPján a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértésmegielÖlését, a jogszabőlYsértés bizonyíték a.iÍ,.. a uiÚ. benyújtójának nevét, lakcímét(székhelYét) és - k'. a lakcímétől (székhelyetól; elrcrl postai eitesitesi címét, a kifogásbenyújtójának személyi azonosítóját,liletve t u u t tittotdön élő, magyarországi lakcímmel nemrendelkező választőpolgár nem rendelkezik ,"".él)ri ;;;;sítóval, amagyar áltampolgrárságátigazo!Ő okiratának 

iigu.at e, ,rűát-uu*, jelölő szerv:ezet vagy más szervezet esetében abírósági nyilvántartásba-vételi számát'.



Fentiekre tekintettel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott,

AhatározataVe. 208-212.§-án,21,4.§-án,215. § c)pondán, a jogorvoslaÍrőlszőIőtájékoztatás

a Ve. 10. §_án,22L§ rrl t.L*áérén, zzi., §(r) js (:) uelezaeion e, 224. § (1)_(2) bekezdésein

alapul.

Pápa,2022. április 3. r i.,; ,J ll----;t,-,, 
]

Dr. SÓmogyi Natália

Veszprém megyei 4, sz. OEVKYáIasztási Bizottság
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