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2. Napirend - Budapest II. keiilet6ben a 02. sz{mt egyeni v6laszt6keriiletben a 2022.
okt6ber 2. napjfua kitriztttt id6kdzi telepiildsi iinkormdnyzati kdpvisel6 valasztdson a
FIDESZ -Magyar Polgari Szdvetsdg jeltitti szeNezet nyilviintart6sba vdtele
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V{lasztisi Bizottsiga
Slll,2,) hatirozata

D022.

Budapest F6v6ros II.

KeriiletHelyi V6lasztisi Bizottsdga (a tovAbbiakban: Helyi Vdlasztisi
Bizottsig) a v6lasztrisi eljrr6sr6l sz6l6 2013. dvi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.)
307/D.$ (2) bekezd6sben foglalt hatiskdrdben eljitva Budapest II. keriilet6ben a 02. sz6mi
egyeni velaszt6keriiletben 2022. okt6ber 2. napj6ra kitiiztitt id6kdzi telepiildsi
dnkormanyzati kdpvisel6 velasztAson jeliil6 szervezet nyilvrintartesba vdtele t6rgy6ban 2
igen, 0 lem, egyhangri szavazattal meghozta a kdvetkez6

hat:irozatot.

A Helyi Vdlasztrisi Bizottsrig a FIDESZ

-

Magyar Polg6ri Szdvetsdget (szdkhelye 1062
Budapest, Lendvay u. 28.), mint jeldlti szeNezetet Budapest Il. kertilet 02. szemf egydni
valaszt6keriilet6ben a 2022. oktbbet 2. napjara kiti26tt idtikdzi teleptildsi dnkormenyzati
kdpviselti v6lasadson

nyilvintarhisba veszi,
A hatarozat ellen - j ogszab6lysdfiesre hivatkozissal - az iigyben drintett termdszetes 6sjogi
szemdly, jogi szemdlyisdg ndlkiili szervezet a F6v6rosi Vdlasztasi Bizoftsdgnak cimzett
fellebbez6st nyrijthat be a Budapest F6viiros II. keriilet Helyi Valasztasi BizottsAgahoz. A
fellebbezds benytjthat6 szemdlyesen, levdlben (1024 Budapest, Mechwat liget 1.),
telefaxon (346-5409) vagy elektronikus uton (szalai.tibor@EalqdikklubLhU) oly m6don,
hogy az legkds6bb 2022. augusztus 5. 16.00 6rdig bedrkezzen. A fellebbezdsben tj tdnyek
6s bizonyitdkok is felhozhat6k. A hatirid6 elmulasztasa jogveszt6 hat6lyt.
A fellebbezdsnek tatalmaznia kell
- a kdrelem Ve.223. S (3) bekezd€se szerinti alapjat,
- a kdrelem benytijt6janak nev6t, lakcimdt (sz6khelydt) 6s - ha a lakcimdt6l (szdkhelydt6l)
eltdr - postai 6rtesitdsi cimdt,
- a kdrelem benyujt6jiinak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiillttldijn dl<i, magl arorszrigi
lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a
magyar allampolg6rsdg6t igazol6 okiratAnak tipusat 6s szemA! vagyjeldl6 szenezet vagy
mAs szeNezet eset6ben a bir6s6gi nyilvfutart6sba-vdteli sz6m6t.

A fellcbbezis. illetve a bir6sdgi feliilvizsgalati kdrelem

tartalmazhatja benyujt6janak
telefaxszamdt vagy elektronikus levdlcimdt, illetve kdzbesit6si megbizottjrinak nev6t 6s
telefaxsziimat vagy elektronikus levdlcimdt. A fellebbezds illet6kmentes

INDOKOLAS
A Budapest II. kedilet 02. szamf egy6ni v6laszt6kertilet6ben megtiresedett dnkormrinyzati
kdpvisel<ii mandritum betiiltdsdre a Helyi Valasztasi Bizottsag idtikiizi vdlasztiist tiizdtt ki
2022. okt6ber 2. napjrira.
AFIDESZ Magyar Polg6ri Szdvetsdg 2022. jirlius 29. napj6n, mintjeldl6 szeNezet a helyi
dnkormAnyzati kdpvisel6k 6s polgdrmesterek vAlasztriLsdn, valamint
nemzetis6gi
dnkomdnyzati kdpvisel6k vdlasztasiin a vdlasztesi irodek hatAskdrdbe tartoz6 feladatok

a

vdgrehajtrisrinak rdszletes szab6lyair6l ds a vdlaszt6si elj6r6sban haszfland6
nyomtatvenyokr6l sz6l6 2012019. (VII.30) IM rendelet 7. melldkletdt kdpez6 P3 jelii
formanyomtatviinyon kdrte nyilventartesba vdtel6t a Budapest II. kertilet 02. szemu egyeni
vAlaszt6keriiletdben 2022. okt6ber 2. napjdra kitiizdtt id6kiizi telepiildsi tinkormrinyzati
k6pvisel6 vdlasztrison.
bekezddse drtelmdben idriktizi vrilasa6son a jeltjlt nyilvdntafiesba
v6tel6re illet6kes velaszt6si bizottsAg veszi nyilvdntartasba ajeliil6 szervezetet. A Ve 132.$a alapjen az illetdkes vAlaszt6si bizottseg minden a tt rv6nyes felt6teleknek megfelel6 jeltil6
szervezetet, jeliiltet illetve list6t nyilvfutartAsba vesz.
A Ve. 119. $ (2) bekezddse alapJ{n ,y' iel6l6 szeryezetet a lolpriseletdre jogosult szemily

A Ve. 307D. $ (2)

jelentheti be."
A Ve. 133. S (1) bekezddse alapjAn,,A vAhszttisi iroda a bejelentett szerrezet ldtezdsAt is
adatainak hitelessdgdt a ciril szervezetek birdsdgi xyilvdntartdsAban, a bejelentet jelAk
adatait a kazponti nivjegyzikben ellendrzi."
A Helyi Valasztrisi Bizotts.ig megallapitotta. hogy a FIDESZ Magyar Polgari Sztivetsdg a
szervezetek bir6sdgi nyilvrintaftds6b6l kiellitott hiteles igazolrs alapj6n a bir6s6gi
nyilventart6sban szerepel, a nyilvAntartdsba v6tel ifinti kdrelem a hivatkozottjogszabAlyban
tanusztott kdvetelmdnyeknek megfelel. ezdrt a rendelkez6 rdszben foglaltak szerjnt ddntdtt.

civil

A haterozat a Ve. 10. $-en, a 14. $ (2) bekezdds d) pontjdn, 44. S (l) bekezddsdn, a 46. $-6n,
a a9. $ (2) bekezddsdn, a ll9. $ (2) bekezddsdn, a 132. S-6n, a 133. $ (1) bekezddsdn, a
307/D.$ (2) bekezd6s6n, a jogorvoslati lehettisdgiil szdl6 t6jdkoztat6s a Ve. 10. S (3)
bekezddsdn. a 221. $-6n, a 223. $-225. $-ain alapul. A fellebbez6s kdzteherviseldsi
kdtelezetts€g al6li mentessdgdt az illetdkekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrvdny 2. melldklete
XII. pontjAnak 8. alpontja biztositja.
Budapest, 2022. augusztus 2
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