HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
8500 PÁPA, FŐ U. 5.
Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság
67/2019. (IX.18.) határozata
A Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság Marton Sándor rendelkezésére bocsátott
ajánlóívek választási irodának határidőben történő átadási kötelezettségének elmulasztása
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Marton Sándor a
rendelkezésére bocsátott ajánlóíveket a választási irodának nem teljeskörűen adta át – 1 db
hiányzott -, ezért Marton Sándorral szemben 1.000 Ft, azaz Egyezer forint bírságot szab
ki.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01040391-00000000 számú Központosított Beszedési
számlájára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. Az átutalás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a V192099240 egyedi bírságazonosító számot. A bírság
meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti
Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben illetékmentesen fellebbezést nyújthat be. A
fellebbezést a Pápa városban működő Helyi Választási Bizottságnál (8500 Pápa, Fő u. 5.,
telefax: 89/313-989, e-mail: titkarsag@papa.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb
2019. szeptember 21-én 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmazni kell a jogszabálysértés megjelölését, a kérelem 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
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tárgyánál fogva illetékmentes.
Indokolás:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)
bekezdése értelmében „A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a
jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles
átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. 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.”
A Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerint „Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltek, a
polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni.” A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében: „Az
egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a
főpolgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.”

Marton Sándor független polgármesterjelöltként indulni szándékozó választópolgár 2019.
szeptember 3. napján 50 db ajánlóív átadását kérte a választási irodában. Az ajánlóíveket
előállításukat követően a választási iroda átadta a jelöltként indulni szándékozó
választópolgárnak, aki azokat teljeskörűen átvette az erről készült Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Ajánlóívek kiadása nyomtatvány tanúsága szerint.
Marton Sándor független polgármesterjelöltként indulni szándékozó választópolgár bejelentése
- a törvényes határidőben - 2019. szeptember 9-én 16.00 órát megelőzően érkezett a Választási
Irodába, nevezett leadta az Egyéni jelölt bejelentése megnevezésű E2-es nyomtatványát,
valamint az ajánlásokat tartalmazó ajánlóíveket.
Az ajánlóívek átvétele során a Helyi Választási Iroda megállapította, hogy azok átadására nem
teljeskörűen került sor, mivel az 56528B0042 sorszámú ajánlóív hiányzott. Ezt tanúsítja a
választási rendszerből előállított Átadás-átvételi jegyzőkönyv Ajánlóívek leadása nyomtatvány,
melyet a jelöltként indulni szándékozó választópolgár aláírásával tudomásul vett.
A Választási Iroda fenti tényről tájékoztatta a Helyi Választási Bizottságot.
A Ve. fent hivatkozott rendelkezései értelmében a független jelöltként indulni szándékozó
választópolgárnak a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet 2019. szeptember 9-én 16.00
óráig kellett volna átadnia a választási irodának.
A Ve. 124. § (3) bekezdésében foglaltak alapján „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2)
bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív
után.”
Marton Sándor a hiányzó ajánlóívet 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig sem nyújtotta be a
Helyi Választási Irodának.
A Helyi Választási Bizottság fentiek alapján megállapította, hogy Marton Sándor az ajánlóívek
választási iroda számára történő átadási kötelezettségének teljeskörűen nem tett eleget,
tekintettel arra, hogy 1 db ajánlóívet nem adott le a Helyi Választási Irodában.
A Ve. 219. § (3) bekezdése értelmében „A bírság, ha azt a kötelezett az azt kiszabó határozat
jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül nem fizette meg, adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az
állami adóhatóság szed be.”
A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, 307/G. § (1) bekezdésén és 219. § (3) bekezdésén,
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM
rendelet 21. § (1) bekezdésén, a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások
vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/A. §-án alapul.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3)
bekezdésén és 224. § (1)-(3) bekezdésein, míg az illetékmentességről szóló tájékoztatás az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Pápa, 2019. szeptember 18.
Dr. Édes Ágnes sk.
HVB elnöke

