Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság
20/2018. (IX. 30.) határozata

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)
az önkormányzati képviselő időközi választásán az ajánlóívek átadási kötelezettségének
elmulasztása tárgyában meghozta a következő
határozatot.

A HVB a 2018. szeptember 30. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselő időközi
választásával összefüggésben a FIDESZ Magyar Polgári Szövetséget (1062 Budapest,
Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppártot (1141 Budapest, Bazsarózsa u. 69.)
mint közös jelölőszervezetet az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 1000
forint, azaz ezer forint bírsággal sújtja.
A bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kell megfizetni a
Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01040391-00000000
számú számlájára történő átutalással. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni az alábbi
bírságazonosító számot: Vl82091561 Kőbányai Helyi Választási Bizottság.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes es Jogi
személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak
címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési
jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottságnál (1102 Budapest, Szent
László tér 29., fax: 4338-119, email: hivatal@kobanya.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2018.
október 3-án 16 óráig megérkezzék. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3)
bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem 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 szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát. A fellebbezés tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás

A FIDESZ -

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös
képviseletében eljáró személy a 2018. szeptember 30. napjára kitűzött
települési önkormányzati képviselő időközi választásával összefüggésben a 6. számú egyéni
választókerületben 50 darab ajánlóívet igényelt és vett át a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Helyi Választási Irodától (a továbbiakban: HVI).

jelölőszervezet

A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a jogszabályban
meghatározott határidőre 49 darab ajánlóívet adott át a HVI részére. Egy darab ajánlóív
átadását elmulasztotta.

A Ve. 124. § (2) bekezdése értelmében a jelöltet állítani szándékozó jelölőszervezet a
rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt
bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, azaz 2018. augusztus 27-én 16 óráig. E
kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság
hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után
ezer forint.
Tekintettel arra, hogy a jelölt, illetve a jelölőszervezet a rendelkezésére bocsátott ötven darab
ajánlóívből egy darab ajánlóívet nem adott át a HVI részére, ezért a rendelkező részben
meghatározott összegű bírság került kiszabásra.
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3)
bekezdésén, 221. §-án, 223. és 224. §-ain, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Budapest, 2018. szeptember 30.

