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NÓe aÁo MEGYE 02. számu országgy tési . Egyéni Vátasztókerijteti Vátasztási Bizottság (a
továbbiakban: OEVB) MINDENT A CIGÁNYDKÉRT FÓRUM pÁar $zékhely: 2300 Ráckeve, béRe
utca 17.) jelól szeruezet ugyében eljárua, az országgy lési képviset k 2022. évi általános
választásán az ajánlÓÍvek átadására vonatkozó tóruényi kótetezettség megszegése miatt kiszabandó
bírság tárgyában meghozta a kóvetkez

határozatot:
Az OEVB megállapítja, hogy a MINDENT A CIGÁNYOKÉRT FÓRUM pÁar megsértette a választási
eljárásrÓl szÓlÓ 2013. évi XXXVI. tóruény (a továbbiakban: Ve.) 124. (2)-(3) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseket azzal, hogy 6 darab ajánlóívet nem adott át az országgy lési egyéni választókeruleti
választási irodának a rendelkezésre álló határid ben.

Fent megállapított jogszabálysértés miatt az )EVB a MINDENT A ctGÁNyoKÉRT FÓRUM pÁnr
jelol szeruezetet 6.000 Ft, azaz Hatezer forint ósszeg bírság megfizetésére kótelezi.

A bírság Ósszegének megfizetését átutatással kett teljesíteni a Magyar Államkincstár Nemzeti
Választási lroda Kózpontosított Beszedési 10032000-0104391-00000000 számu bankszámlaszámára
jelen határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belut. A kózlemény rovatban fel kell
ti,jntetni a bírságazonosító számot: V222117913. A bírság - annak meg nem fizetése esetén - adók
mÓdjára behajtandÓ kóztartozásnak min sul, amelyet a Nemzeti Vátasztási lroda megkeresésére az
állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon bettjt az ugyben érintett természeíes és 7bgi
személY, jogi személYiség nélkuli szeruezet személyesen, levélben, faxon vagy elektronikus levélben
a NÓgrád Megyei TeruletÍ Választási Bizottságnak címzett feltebbezest nyultnat be az oEVB-nél
(székhelY: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12., levétcím: 2660 

-aáassagyarmat, 
Rákóczi

fejedelem (tt 12., e-mail: valasztas@ a/assagyarmat.hu, fax: 35/300-782)
A fellebbezést Úgy kell benyujtani, hogy az tegkés bb e határozat meghozatalátót számítoft harmadik
napon, azaz 2022.03.03. 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a
kérelem beny(tjtÓjának nevét, lakcímét (székhetyét) és - ha a lakcímét t (székhelyét t) eltér - postai
értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának szemétyi azonosítóját, ittetve ha a kutfóldón éI ,
magYarországi lakcímmel nem rendelkezó választópolgár nem rendetkezik személyi azonosítóval, a
személYazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelól szeruezet vágy más szeruezet
esetében a bírÓsági nyilvántartásba-véteti számát. A fettebbezés tartalmaznaÍlá benyujtójának
faxszámát vagy elektronikus levélcíméí ,'s. A jogoruoslati eljárás ittetékmenfes.

lndokolás
l.

A MINDENT A CIGÁNYOKÉRT FÓRUM eÁnr Ptóló szeruezet az országgy tési képvisel k 2022. évi
általános választásán igénylése alapján 100 darab ajánlóívet vett at a ruóoRÁD MEG1E 02. számu
O12zá9ov lési Egyéni VálasztÓkertjleti Vátasztási lrodátót (a továbbiakban: oEVry KoLoMpÁR
l STVA N jelólt aj á n l ásához.

A jelÓl szeruezet az ajánlÓÍvek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyz kónyv szerint a Ve. 124.
(2) és (3) bekezdéseiben el írt határid kig 2022.02.25. 16.00 óráig 6- dárab ajanrcivet nem adoft át az
OEV| részére.



ll.

A Ve, 124. . (2) bekezdése szerint ,,a független jelóltként indulni szándékozó választÓpolgár, Ílletve a
jelöttet áttítani szándékozó jetól szeruezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlÓÍvet kÓteles
átadni a választási irodának a jelóIt bejelentésére rendelkezésre álló határid ben. E kotelezettség
elmulaszfása esetén a jelólt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalbÓl eljárua
bírságot szab ki. A bírság osszege minden be nem nyújtoft ajánlóív után ezer forint.'

IJgyanezen szakasz (3) bekezdése szerint ,,Nem szabható ki bírság a legkés bb a (2) bekezdés
szerinti határid ettettét kóvet napon benyujtott, ajánlást nem taftalmazó ajánlóív tJtán."

A Ve. 252. (1)-(2) bekezdései szerint az egyéni választókeruleti jelöltet legkés bb a szavazást
meget z harminchetedik napon kelt bejelenteni, és a nyilvántartásba vételr l az országgy lési egyéni
vál asztókertj leti vál asztási bizoftság dónt.

Figyelemmel arra, hogy a kótetezett elmulasztofta az átvett ajánlóívek határid ben tórtén
visszaszolgáltatását, az )EVB a Ve. 124. (2) bekezdésében rógzített jogkorében eljárva és
ugyanezen szakasz (4) bekezdésében foglalt határid n belul, a rendelkezó részben foglaltak szerint
dóntótt.

l ll.

A határozat a Ve. 10. _án, 124. -án, és 252 -án, a jogoruoslatról szótó tájékoztatás a Ve. 223. -
224. -ain és a 297. (2) bekezdésén, az iltetékr l szóló tájékoztatás az illetékekr l szÓlÓ 1990. évÍ

Xcltt. tóruény 2s, (1) bekezdésén és a 2. mellékletXlll. pontjának 8. alpontján alapul.
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