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Budapest XX' kerület Helyi Választási Bizottságának
4Q3l za:r'. számú határozata
Budapest X(' kerÜlet Helyi Választási Bizottsága
SzÉt\ÁslSÁNDoR a(z) 100 RSMA VIRTUÓZ .RSZÁG.S
KULTURALIS EGYESÜLET (székheiy: 1t61BUDAPEST
16 KoRNÉL rs' z',bírósági nyilvántartásba-vételi
szám: 6113) roma nemzetiségi egyéni jelöltje
ügyében eljárva,. n.'r.iiogi önkormá nyzatiképviselők
vonatt<oió torvényi kd;i.'.,'t;j' i'áI'*'rse
miatt t<iizaoanJó bírság

áJff''nT}:i;lTy:?:*i*?ia

határozatot:

Budapest XX' kerÜlet Helyi Választási Bizottsága
megállapítja, hogy a 100 RoMA VIRTUÓZ oRSZÁGos
KULTURALIS EGYESÜLET jelölő sze*ezet
megsé,tette a uaiasztási .r;árJrá , zólő 2a;.évi
Xf&I. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 124' (2) bekezdéséíen
s
foglalt rendelkezését azzal,hogy 1 darab ajánlóívet
nem
adott át a helyi választási irodának a jelolt be;eleniésére
rendelkezésre álló határidőben'
Fent megállapított jogszabálysértés miatt
Budapest XX. kerÜlet Helyi Választási Bizottsága a 100
ROMA
VIRTUÓZ oRSZÁGós KULTURALIs rcyesurer
szerveretet 10 00o Ft, azazTízezerforint összegű
l.ráro
bírság megfizetésére kötelezi'

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni
a Nemzeti Választási lroda 1003200000333616-00000000 számú

bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon
belül' A közlemény rovatban fel kell tüntetni a
bíiságazonosító ,ia'ot, vt4oo23177. A bírság annak
meg
nem fizetése esetén _ adók módjára behajtandó
t<oztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási
Iroda megkeresésére az állami adóhatóság
szed be'
A határozat ellen - jogszabálysértésre hivatkozva
- a központi névjegyzékbenszereplő választópol gár, az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nertúri szervezet személyesen, levélben,
faxon vagy elektronikus dokumentumként u i.i"aio'lVjtasa;sigizottságnar<
crmzett fellebbezést nyú;that
be Budapest XX' kerület Helyi Választási Bizottságlnái
t20í'
nuJapest,
1szétnery:
Kossuth Lajos tér 1;
levélcím:Budapest Pf:93. 7725; e-mail: hvb@pesterzsebei'tru,
fax: 06_i-2B3-11 B7)'
úgy kgll
benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalától
számított harmad'o;J;;;;;iriTőii"ös4i;"
^fellebbezést
16'00 óráig megérkezzen' A fellebbezésnek
tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a tatcímétőr 1szér<neryeiJrj .iie' _ postai
értesítéslcímét,
valamint a kérelem benyújtójának szemétyi
azonosítój]l
jelö|ő szervu..i u.gy más szervezet
esetében
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbeze' '.gi
benyújtójának
faxszámát
vagy elektronikus levélcímét'A jogorvoslati
eljárás illetékmentes,

tu'ti1áliltil;;il:

Indokolás
I.

A 100 RoMA VIRTUÓZ ORSZÁGOS KULTURÁLIS
EGYESULET jelölő szervezet a helyi onkormányzati
képviselők és polgármesterek

választásán, valamint u n.'otirégi önkorm ányzatiképviselők
választásán a
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásánat< résztet., iruoarvairól
és
a választási
eljárásban használandó ny.omtatványokról
szóó +7zai+. 1vtr. 24.) IM rendelet (a továbbiakban;
IM
rendelet) által előíft 46 jeli1 formanyomtatványon
1 darab ajánlóívet igényelt szÉtvÁst sÁtvoon jetolt
számára a Budapest }fr. kerület-i Hetyi Választási
lrodától. írcÍoRoMA vínrűói oRSZÁGoS KULTUdÁLIS
EGYESÜLET jelölő szervezet az általa igény.lt
uianroiuet átvette.
'uru*.nnvi
A 100 RoMA VIRTUÓZ oRsZÁGoS KULTURALIS
EGYESÜLET jelÖlő szervezet az ajánlóívek leadására
vonatkozó átadás-átvételijegyzőkönyv
tanúsága szerint 2014'09.08_án 16.00 óráig 1 darab
ajánlóívet nem
adott át a Budapest XX. kerületi Helyi választási
Iroda részére.
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II.
A Ve' 124' $ (2) bekezdése szerint "a fÜggetlen jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, illetve a
jelöltet állítani szándékazójelÖlő szervezet a rendelkezésére
bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a
választási irodának a jelölt bejelentésérerendelkezésre áIló határidőben'
E kötelezettség elmulasztása
esetén a jelölt 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 aiantoiv
után'''

A Ve' nemzetiségi Önk'ormányzati képviselők választására vonatkozó, 30B.
5-a szerint "A nemzetiségi

önkormányzati képviselők választásán e törvény I-XII' fejezetét, továbbá
a soio. 5, a 3O7lF' 5 és a 3O7/L.
$ (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkelkell alkalm azni."
A Ve' 31B' $ (1) bekezdése alapján "A települési nemzetiségi önkormányzatijelöltet
legkésőbb a szavazást
megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni'''
Fentiek alapján Budapest XX. kerület Helyi Választási Bizottsága a Ve' 124. 5 (2) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva - a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött'

III.
A határozat a Ve. 124. $ (2) és (3) bekezdésén,30B'
$-án, a 31B' 5 (1) bekezdésén,az IM rendeleten, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve' 223.
$-án,224' $-án, az illetékről szóló tájékoztatás az 1990' évi
XCIII. törvény 33' 5 (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Budapest XX. kerület, 2014'09'15

a Helyi Válasz
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