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Budapest XX. kerület Helyi Vátasztási
Bizottságának
'í 61l zot+. számú határozata
Budapest XX' kerület Helyi Választásj
Bi19ll'ig1TRASCIATTI ATTiLA a(z) LEHET
NÁs n P.LITIKA
(székhely: 1136 BUDAPEST 13 HEGEDŰS
GYULA UTc A 36., bírósági nyitvJnürtásba-vételi
szám: I32B4)
egyéni választókerületi jelöltje Ügyében
et;Jrva,*aí.rv-i ,'nr,o rmányzati képviselők és polgármesterek
torvényi kbtelezettség
miatt r<iizaóanáo bírság
Ja1ff:nT}T'Í*if]?[ff-i1frá'vonatkozó

'.gr.u!ése

határozatot:

Budapest XX' kerület Helyi Választási'Bizottsága
megállapítja, hogy a(z) LEHET rvÁs n POLITiKA jelölcí
szervezet megsértette a választási eljárásrót
sioto zois. évi XXXu. toivénv (a továbbiakban: Ve.)
I24. s
(2) bekezoésében foglalt rendelkezését
azzal, r'ogvioarab ajánlóívet nem adott át a helyi
választási
irodának a jelölt bejelentésérerendelkezésre
álló határidőben.

Fent megállapított jogszabálysértés miatt
Budapest XX. kerület Helyi Választási Bizottsá ga
a(z)LEHET MÁS
A POLiTIKA jelölő szervezetet 10 000 Ft,
azazTízezer forint össze gú bírságmegfizetésére
kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutatással kell
teljesíteni a Nemzeti Választási lroda 1003200000333616-00000000 számú bankszámlaszámára
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
natarozat
;eren
belÜl' A közlemény rovatban fel kell tüntetni
a bírságazonosító szaÁot: vr+oóijsgl. A bírság _ annak meg
nem fizetése esetén - adók módjára behajtandó
lioztartozásnak minősÜl, amelyet a Nemzeti Választási
Iroda megkeresésére az állami uáor'utoraó
szed be.
A határozat ellen _ jogszabálysértésre hivatkozva
- a központi névjegyzékbenszereplő választópol gár, az
ügyben érintett természetes és jogi személy,. jogi
nelkiii szervezet személyesen, levélben,
faxon vagy elektronikus dokumeÁtumként
''.Ááúiseg
u Éouaiori
úJru''ta'ieizottságnak crmzett fellebbezést nyújthat
be Budapest XX' kerület Helyi Választási Bizottiaó]'al
ir'ékhely: rzoí' guJapest, Kossuth Lajos tér 1;
levélcím:Budapest Pf:93, t725; e-mail:
hvb@pesteizseoei'nu, fax: 06-1_283-11 B7).
Afellebbezésf (.v kcll
benyújtani' hogy az legkésőbb e határozat
meghozatalától számított harmadik napon, azaz
2OI4',*''}:l
16'00 óráig megérkezzen' A fellebbezésnek
tartalmaznia kell a jogszabáIysértésre hivatkozást,
a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a tat<cimetot 1szér<neryeíorj .rte, _ postai
értesítési
címét,
valamint a kérelem benyújtójának szeméfi
azonosrtój]i
jelölő szervezet vagy más szervezet
esetében
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés ".gy
tartítmazhatja továbbá a benyújtójának faxszámát
vagy elektronikus levélcímét'A jogorvoslati
eljárás illetékmentes.

Indokolás
A(z) LEHET uÁs

e PoLITIKA jelölő

I.

szervezet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán' valamint.a nemzetiségi önkormányzati
képvísetők vátasztásán a rLiasztási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásánat< résztetes
és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2aI4' (VII' 24.)
''uJaivulrol
Ivl rendeletia
továbbiakban: Ilr4 rendelet) által előírt A4 jelű
formanyomtatványon 10 darab ajánlóívet
igényelt TRASCIATrI ATTILA jelölt számára a Budapest
XX.
kerületi Helyi Választásj lrodátói. n1z) rrr]rr
úas Á
jelö13 szervezet az általa igényelt
valamennyi ajánlóívet átvette.

póii'iro

A(z) LEHET

MÁs A POLITIKA jelölő szervezet az ajánlóívek
leadására vonatkozó átadás-átvéteti
jegyzőkönyv tanÚsága szerint
2o14.o9.o8-án 16.00 óráiő1darab ajánlóívet nem
adott át a Budapest XX.
kerületi Helyi Választási iroda részére.
II.

AYe' I24' 5 (2) bekezdése szerint "a független jelöltként
indulni szándékozó választópolgár, illetve
jelöltet állítani szándékozó jelÖlő

a

szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet
köteles átadni a
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választási irodának a jelölt bejelentésérerendelkezésre
álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása
esetén a jelolt nyilvántartásba vételéreilletékes választási
bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A
bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után
tízezer forint.''
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint "Nem szabható
ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti
határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem
tartalm azó ajánlóív után.'.
A Ve' a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választására vonatkozó, 301. $-a szerint ''A helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
e törvény I-XII' fejezetét az e fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalm azni"'

A Ve' 307lG' 5 (1) bekezdése alapján "Az egyéni listás és az
egyéni választókerületi jelöltet,
polgármesterjelöltet ('..) legkésőbb a szavazási
megelőző harmincnegyedik napon kell

a

bejelenteni,'.

Fentiek alapján Budapest XX. kerület Helyi Választási Bizottsága a Ve. 124. $ (2) bekezdésébenfoglalt
jogkörében eljárva - a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.

III.
A határozat aVe' L24. $ (2) és (3) bekezdésén, a 301.
$-án, a3O7lG' $ (1) bekezdésén, az IM rendeleten,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223.
zzi'
$-án,
5-án, az illetékről szólótájékoztatás az 1990. évi
XCIII. törvény 33. s (2) bekezdés 1. pontján átaput'
Budapest

)X. kerület' 2014.09.15

a HelyiVá

