HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Tel.: 92/502-102
Tárgy:

Egyéni választókerületi képviselő jelöltre történő bírság kiszabás
125/2014. (IX.09.) számú HVB határozat

Zalaegerszeg Helyi Választási Bizottsága … képviselőjelölt ügyében eljárva, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó
törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában az alábbiak szerint
döntött:
Zalaegerszeg Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy … megsértette a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében
foglalt rendelkezését azzal, hogy 1 darab ajánlóívet nem adott át a helyi választási irodának a
jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.
Fent megállapított jogszabálysértés miatt Zalaegerszeg Helyi Választási Bizottsága …
képviselőjelöltet 10000 Ft, azaz tízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda
10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül.
Az átutalás közleményében fel kell tüntetni a bírságot kiszabó választási bizottság székhely
településének megnevezését, valamint határozatának számát.
A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak
minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Területi Választási Bizottságnak címezve (8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz (8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.).

A jogorvoslati eljárás illetékmentes.
Indokolás
2014. augusztus 27. napján … képviselőjelölt a 4/2014.(VII.24.) IM rendelet által előírt A4
jelű formanyomtatványon 12 darab ajánlóívet igényelt a 11 sz. egyéni választókerületi
ajánláshoz a Zalaegerszeg Helyi Választási Irodától. Az igényelt valamennyi ajánlóívet
átvette.
… képviselőjelölt az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága
szerint 2014.09.08-án 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a Zalaegerszeg Helyi
Választási Iroda részére.
A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint „a … 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
tízezer forint.”
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint „Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés
szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.”
A Helyi Választási Irodán a jelölt 2014. szeptember 9. napján 14.03 órakor leadta az 1 db
hiányzó ajánlóívet. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a benyújtott
33902H0012 sorszámú ajánlóív nem tekinthető üresnek, a beírt adatokat korrektorral
olvashatatlanná tették.
A Ve. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó, 301. §-a
szerint „a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII.
Fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
Fentiek alapján Zalaegerszeg Helyi Választási Bizottsága – a Ve. 124 (2) bekezdésében
foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdésén, a 301. §-án, a 4/2014. (VII.24.) IM rendeleten,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 223. §-án, 224. §-án, az illetékről szóló tájékoztatás
az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Zalaegerszeg, 2014. szeptember 9.
Dr. Pápai Ferenc
HVB elnöke

