
BUDAPEST 13. szimri orszrigryiil6si Ery6ni vrllaszt6keriileti v:ilaszt6si Bizottsrig
1312022. szdmI hatirozata

BUDAPEST 13. szdmri Orsz6ggyrlldsi Egy6ni Vdlasa6keriileti Vrilasztiisi Bizottsiig (a
tovibbiakban: OEVB) MAGYAR KETFARKU KUTYA pART (sz6khely: l07l Budapest 7
DAMJANICH urcA 2618. 3/1.) iel<il<i szervezet(ek) tigy6ben ellarva, az orsziiggyril6si
kdpvisel6k 2022. 6vi 6ltalinos v6lasztdsiin az aj6nl6ivek i$adlsfua vonatkoz6 t6rv6nyi
kdtelezettsdg megszeg6se miatt kiszaband6 bfrsrig targyriban meghozta a k6vetkez6

ha;tflrozatot:

Az OEVB megrillapitja, hogy a(z) MAGYAR KETFARKU KUTYA PART megs6rtene a
v6laszt6si eljrinisr6l szol6 2013.6vi XXXVI. t6rvdny (a toviibbiakban: Ve.) 124. $ (2)-(3)
bekezd6seiben foglalt rendelke z6,seket azzal, hogy 2 darab ajriLnl6ivet nem adott iit az
orszdggyiildsi egy6ni viilaszt6keriileti viilaszt5si iroddnak a rendelkez6sre 6116 hatririd6ben.

Fent meg6llapitott jogszab6lys6rt6s miatt az OEVB a(z) MAGYAR KETFARKU KUTYA
PART jeldl6 szervezet(ek)et 2,000 Ft, azaz Ketloezer forint dsszegii birs6g megfizetds6re
kdtelezi.

A birs6g dsszegdnek megfizet6s6t ritutal6ssal ketl teljesiteni a Magyar AllamkincstiiLr Nemzeti
V6lasztrlsi Iroda Kdzpontositott Beszed6si 10032000-01040391-00000000 sz6mri
bankszifunlaszfunrira jelen hatarozat jogerrire emelkedds6t6l sz6mitott 15 napon beliil. A
k6zlemdny rovatban fel kell ti.intetni a birsiigazonosit6 sziimot: y222114209 A birs6g annak
meg nem fizet6se esetdn - ad6k m6djara behajtand6 kdrartoziisnak min<isiil, amelyet a
Nemzeti V6,laszt6si Iroda megkeres6sdre az iillami ad6hat6s6g szed be.

A hatitozal ellen a meghozatalat6l sz6mitott 3 napon beltil az iigyben erintett termdszetes 6s
jogi szemdly, jogi szem6lyis6g ndlkiili szewezet szemdlyesen, lev6lben, faxon vagy
elektronikus lev6lben a F6v6rosi Vdlasarisi Bizottsrignak cimzett fellebbez6st nyrijthat be az
OEVB-n6l (sz6khely: 1163 Budapest, Havashalom utca 43., lev6lcim: 1163 Budapest,
Havashalom utca 43.. e-mail: hvi@bpl6.hu, fax: 06 1 404 4298) A fellebbezdst rigy kell
benyujtani, hogy az legk6sobb e hatirozat meghozataliit6l szrirnitott harmadik napon, azaz
2022.03.05. 16.00 6r6ig meg6rkezzen. A fellebbez6snek tartalmaznia kell az 6rintettsdgre 6s a
jogszab6lys6rt6sre val6 hivatkozast, a kdrelem benyrijt6jrinak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s -
ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t, valamint a k6relem benyrijt6jrinak
szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilftilddn 616, magyarorszrigi lakcimmel nem rendelkez6
vrilasa6polgar nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szem6lyazonossrigrit igazol6
igazolvrinyrinak tipusiit 6s szrim6t, jel6l6 szeryezet vagy m6s szervezet esetdben a bir6sigi
nyilv6ntart6sba-v6teli sziirniit. A fellebbez6s tartalmazhatja benyirjt6jriLnak faxszimAt vagy
elektronikus lev6lcim6t is. A jogorvoslati eljrirris illet6kmentes.
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[A hatiirozat alapj6ul szolg6l6 tdnyrilLis]

A(z) MAGYAR KETFARKU KUTYA PART jel6l6 szervezet(ek) az orsz6ggyril6si
kdpvisel6k 2022. 6vi 6ltalinos viilasztiis6n ig6nyl6se alapjrin 300 darab aj6nl6ivet vett ii a(z)



BUDAPEST 13. szimt Orsz6ggyiil6si Egydni Vdlaszt6keriileti Vrilasztisi Irod6t6l (a

tov6bbiakban: OEVD BOJTI BENCE je161t ajrturl6srihoz.

A jel6l6 szervezet(ek) az ajiinl6ivek lead6srira vonatkoz6 ritad6s-ritv6teli jegyz6k6nyv szerint

a Ye. 124. $ (2) 6s (3) bekezddseiben el6irt hatriLrid<ikig 2022.02.25. 16.00 6r6ig 2 darab

aj6nl6ivet nem adott 6t az OEVI r6sz6re.
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III.

A hatrirozat a Ve. 10. $-dm, 121. $-rin, 6s 252 $-6n, a jogorvoslatr6l sz6l6 t6j6koztat6s a Ve.
223.5 - 224. $-ain 6s a 297. 5 (2) bekezd6sdn, az illet6k6l sz6l6 tdj6koztatds az illetdkekr6l
sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny 28. $ (1) bekezd6s6n 6s a 2. melldklet XIII. pondrinak 8.

alpontjrin alapul.
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Budapest, 2022.03.02.
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az OEVB elnoke

[Az OEVB ddnt6se 6s jogi indokai]

AYe. 124. $. (2) bekezddse szerint ,,a ftiggetlen jeldltk6nt indulni sziind6koz6 viiaszt6polg{r,
illetve a jeldltet dllitani szrind6koz6 jel6l6 szervezet a rendelkez6s6re bocs6tott 6sszes

ajanl6ivet kdteles Atadni a viilasztiisi irodrinak a jeldlt bejelent6sdre rendelkez6sre 6116

hatririd<iben. E kdtelezettsdg elmulaszt6sa eset6n a jeldlt nyilvrintartSsba vdtel6re illet6kes
v6laszt6si bizottsrig hivatalb6l eljrirva birsiigot szab ki. A birs6g dsszege minden be nem

nlujtott aj{inl6iv utiin ezer forint."

Ugyanezen szakasz (3) bekezd6se szerint,,Nem szabhat6 ki birs6g a legk6s6bb a (2) bekezd6s

szerinti hatrlrid6 eltelt6t kdvet6 napon benyujtott, ajAnldst nem tartalmaz6 ajriLnl6iv utin."

A Ye. 252. $ (l)-(2) bekezd6sei szerint az egydni vrilaszt6keriileti jeldltet legk6s6bb a

szavazast megelozb harminchetedik napon kell bejelenteni, 6s a nyilviintartdsba v6telr6l az

orsz6ggyill6si egy6ni viilaszt6keriileti v6lasZiisi bizottsrig d6nt.

Figyelemmel ana, hogy a kdtelezett elmulasztotta az itvetl aj6nl6ivek hatarid6ben tdrtdn6
visszaszolgiiltat6sat, az OEVB aYe. 124. $ (2) bekezddsdben r6gzitett jogk6r6ben eljiirva ds

ugyanezen szakasz (4) bekezdds6ben foglalt hatririd6n beliil, a rendelkezo r5szben foglaltak
szerint ddnt6tt.

ci'c
(

c


