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Budapest F6vdros II. Keriilet Helyi
Vdlasztisi Bizottsiga

3 I 2022. (Y lll.2.) hattu ozata

Budapest F6v6ros II. Kedilet Helyi ValasztriLsi Bizottsaga (atov6bbiakban: Helyi V{lasztdsi
Bizotts{g) a viilasztasi eljdrdsr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tiirudry (tovabbiakban: Ve.)
307/D. $ (2) bekezd6sben foglalt hateskoreben eljrirva Budapest Il. kertiletdben a 02. sz6m[
egydni valaszt6kediletber 2022. okt6ber 2. napjara kituzdtt id6kdzi telepiildsi
6nkorm6nyzati kdpvisel6 vrilasztrison jeld16 szervezet nyilvantart6sba v6tele targyiban 2
igen, 0 nem, egyhangf szavazattal meghozta a kdvetkezd

hat{rozatot.

A Helyi V6laszt.isi Bizottsag a Keresztdnydemokrata Ndpprit (szdkhelye 1l4l Budapest,
Bazsar6zsa u. 69.), mint jeldl6 szervezetet Budapest IL keriilet 02. szdmLi egydni
vrilaszt6keruletdben a 2022. okt6bet 2. napjara kitiiztitt iddktjzi teleptildsi t nkormanyzati
kdpvisel6 vdlasztison

nyilvintart6sba veszi.

A hatriozat ellen -jogszab6lysdrtdsre hivatkozdssal - az iigyben 6rintett termdszetes 6sjogi
szem6ly, jogi szem6lyisdg ndlkiili szervezet a F6vrirosi V6lasztrisi BizoftsAgnak cimzett
fellebbezdst nyirjthat be a Budapest F6vriros I[. keriilet Helyi Valasztdsi BizottsagAhoz. A
fellebbez6s benyijthat6 szemdlyeseq levdlben (1024 Budapest, Mechwafi liget 1.),
telefaxon (346-5409) vagy elektronikus iton (szalai.tibor@masodikkerulet.hu) oly m6don,
hogy az legkdstlbb 2022. augusztus 5. 16.00 6r6ig bedrkezzen. A fellebbezdsben ij tdnyek
6s bizonyitdkok is felhozhat6k. A hat6ridii elmulaszt6sajogveszt6 hat6lyt.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell
- a kdrelem Ve.223. $ (3) bekezddse szerinti alapj6t,
- a k6relem benyfjt6j6nak nevdt, lakcimdt (szdk]rely6t) 6s - ha a lakcimdt6l (szdkhelydt6l)
elter - postai drtesitdsi cim€t,
- a kdrelem benyijt6jrinak szemdlyi azonosit6jdt, illetve ha aktilftildtjn 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polgfu nem rendelkezik szemdlyi azonositdval. a
magyar 6llampolgrirsrigAt igazol6 okiratanak tipusat ds sz6mdt, vagyjel6l6 szervezet vagy
mas szervezet esetdben a bir6s6gi nyilvantart6sba-vdteli szim6t.

Szim; l-67 05-312022



A Budapest II. kertilet 02. szamf egydni v6laszt6keriilet6ben megtresedett dnkom6nyzati
kdpvisel6i mandatum betijltdsdre a Helyi Valasztasi Bizotts6g id6ktizi velasztest diztttt ki
2022. okt6ber 2. napjira.
A Keresztdnydemokata Ndpp6rt 2022. julius 29. napjiln. mint jeltjl6 szeNezet a helyi
Onkomanyzati kdpvisel6k 6s polgarmesterek v6lasrdsAn, valamint a nemzetis6gi
dnkorm6nyzati kdpvisel6k viilasztesen a velasdasi irodak hataskdrdbe tartoz6 feladatok
vdgrehajtdsdnak rdszletes szabdlyair6l 6s a velasaasi eljrirrisban hasznriland6
nyomtatvrinyok6l sz6l6 20/2019. (VII.30) IM rendelet 7. melldkletdt kdpezti P3 jelii
formanyomtatviinyon kdrte nyilvantartesba vdteldt a Budapest II. kertilet 02. sz6mu egydni
vrllaszt6keriil€tdben 2022. okt6ber 2. napjAra kitiiziitt id6k6zi telepiildsi i,nkomanyzati
kdpvisel6 velasztason.

A Ve. 307/D. $ (2) bekezddse drtelmdben id6kiizi vdlasztdson a jeltilt nyilvrintartisba
vdteldre illet6kes v6lasztAsi bizottsag veszi nyilvantarlisba ajeldl6 szervezetet. A Ve. 132. S-
a alapjan az illetdkes vdlasztdsi bizofts6g minden a ttilvdnyes felt6telehek megfelel6 jeliil6
szervezetet, j eldltet illetve listrit nyilvrintart6sba vesz.
A Ve. 119. S (2) bekezddse alap.jdn ,,A jelald szervezetet d k4pfiseletirc jogosult szemdly
jelentheti be."
A Ve. 133. $ (1) bekezddse alapjdn ,,A \ldlasztisi iroda a bejelentett szerwzet litezdsit ts
adatainak hitelessigit d civil sze^,ezetek birdsdgi nyibintartlisLibdn, a bejelentett jelnh
adatait a kdzponti nivjegndkben ellendrzi."

A Helyi V6lasztrisi Bizottsag megallapitotta, hogy a Kereszt6nydemokata Ndppart a civil
szenezetek birdsegi nyilvantartdsdb6l kidllitott hiteles igazol6s alapj6n a bir6srgi
nyilvdntartiisban szerepel, a nyilvrintart6sba v6tel irrinti kdrelem a hivatkozottjogszabalyban
temasztott kdvetelmdnyeknek megfelel, ezdn a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint dtjntdtt.

A hat6rozat a Ve. 10. $-6n, a 14. $ (2) bekezdds d) pontjAn,44. g (l) bekezddsdn, a 46. g-6n,
a 49. $ (2) bekezddsdn, a 119. $ (2) bekezddsdn, a 132. $-6n, a 133. g (1) bekezdds€n, a
307/D. S (2) bekezddsdn, a jogorvoslati lehet6sdgrcil s2616 tajdkoztat6s a Ve. 10. S (3)
bekezdds6n, a 221. $-dn, ^ 

223. 5-225. $-ain alapul. A fellebbezds k6zteheNisel6si
kdtelezettsdg al6li mentessdgdt az illetdkekr6l sz6l6 1990. dvi XCII. ttirvdny 2. melldklete
XIL pontj6nak 8. alpontja biztositja

dr. Fti
Hely

a^,a
ulianna

t

dr.

tr4

Budapest, 2022. augusztus 2

i

?ftrt

lntike N1

A fellebbez6s, illetve a bir6sAgi feltlvizsgalati kdrelem tartalmazhatja beny[jt6j6nak
telefaxszAmAt vagy elektronikus lev6lcimdt, illetve kdzbesitdsi megbizottjanak nevdt 6s

telefaxszam6t vagy elektronikus lev6lcimdt. A fellebbezds illetdkmentes
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