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NÓeaÁO MEGYE 02. számu Országgy tési Egyéni Vátasztókerijteti Vátasztási Bizottság (a
továbbiakban: OEVB) KAP|TÁNYNÉ BÁLINT ANGÉLA f(iggetlen jelóltként indutni szándékozó
választópolgár (a továbbiakban: jelólt) ijgyében eljárua, az országgy lési képvisel k 2022. évi
általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó tóruényi kötelezettség megszegése miatt
kiszabandó bírság tárgyában meghozta a kóvetkez

határozatot:
Az OEVB megáltapítja, hogy KAP|TÁNYNÉ aÁuur ANGÉLA jetólt megsértette a vátasztási
eljárásról szóló 2013. évi XXXV|. tóruény (a továbbiakban: Ve.) 124. (2)-(3) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseket azzal, hogy 1 darab ajánlóívet nem adott át az országgy lési egyéni választókeruleti
választási irodának a rendelkezésre álló határidóben.

Fent megállapított jogszabáIyséttés miatt az oEVB KAplTÁNyNÉ aÁuur ANGÉLA jelóttet 1.000 Ft,
azaz Egyezer forint osszeg bírság megfizetésére kótelezi.

A bírság ósszegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Magyar Áltamkincstár Nemzeti
Választási lroda Kozpontosított Beszedési 10032000-0104391-00000000 számú bankszámlaszámára
jelen határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belul. A kózlemény rovatban fel ketl
tuntetni a bírságazonosító számot V222118002. A bírság - annak meg nem fizetése eseíén - adók
módjára behajtandó kóztaftozásnak min sul, amelyet a Nemzeti Választási lroda megkeresésére az
állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belijl az ugyben érintett természefes és 1bgi
személy, jogi személyiség nélkijli szeruezet személyesen, levélben, faxon vagy etektronikus levétben
a NÓgrád Megyei Terijleti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be az OEVB-nét
(székhelY: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem ut 12., levélcím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedele m (tt 1 2., e-mail : val asztas@óalass agyarm at. h u, fax : 3 5/300-7 82)
A fellebbezést Úgy kell beny jtani, hogy az legkés bb e határozat meghozatatátót számított harmadik
napon, azaz 2022.03.03. 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell az érintettségre és a jogszabálysértésre való hivatkozást, a
kérelem benyÚjtÓjának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a takcímét l (székhetyét l) ettér - postai
értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, iltetve ha a ktjtfótd n él ,
magVarországi lakcímmel nem rendelkez választópolgár nem rendelkezik szemétyi azonosítóval, a
személYazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelót szeruezet vagy más szeruezet
esetében a bírÓsági nyilvántartásba-vételi számát. A fetlebbezés tartalmazhatja benyujtójának
faxszámát vagy elektronikus levélcíméí is. A jogoruoslati etjárás iltetékmenfes.

lndokolás
L

KAP|TÁNYNÉ aÁUUr ANGÉLA jelólt az országgy lési képvisel k 2022. évi áltatános választásán
igénYlése alaPján 80 darab ajánlóívet vett át a Nógrád Megye 02. szám(l országgy tési Egyéni
választókeruleti választási l rodától (a továbbiakban: oEvt).
KAP|TÁNYNÉ BÁuur ANGELA jetólt az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi
jegyz kÖnyv szerint a Ve. 124. (2) és (3) bekezdésben el írt határid kig - 2022.02.25. 16.00 óráig 1
darab ajánlóívet nem adott át az OEV\ részére.

ll,

A Ve. 124. . (2) bekezdése szerint ,,a ftjggetlen jetóltként indutni szándékozó választópolgár, iltetve a
jelÓltet állÍtani szándékozó jelól szeruezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet kóteles
átadni a választási irodának a jelólt bejelentésére rendelkezésre áttó határid ben. E kötelezeffség



elmulaszfása esetén a jelólt nyilvántartásba vételére illetékes váIasztási bizottság hivatalbÓI eljárua
bírságot szab ki. A bírság ósszege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint."

tJgyanezen szakasz (3) bekezdése szerint ,,Nem szabható ki bírság a legkésóbb a (2) bekezdés
szerinti határid elteltét kóvet napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív tJtán."

A Ve. 252. (1)-(2) bekezdései szerint az egyéni választóker leti jelóltet legkés bb a szavazást
megel z harminchetedik napon kelt bejelenteni, és a nyilvántartásba vételr l az országgy lési egyéni
vál asztókertj leti választási bizoftság dónt.
Figyetemmel arra, hogy a kótelezett elmulasztotta az átvett ajánlóívek határid ben tórtén
viószaszotgáttatását, az OEVB a Ve. 124. (2) bekezdésében rógzített jogkórében eljárua és
ugyanezen szakasz (4) bekezdésében foglalt határid n belul, a rendelkezó részben foglaltak szerint
dóntótt.

lll.

A határozat a Ve. 10. -án, 124, -án, és 252 -án, a jogoruoslatróI szóló tájékoztatás a Ve. 223. -
224. -ain és a 297. (2) bekezdésén, az illetékr l szóló tájékoztatás az illetékekr l szóló 1990. évi
Xcltt. tóruény 2S, (1) bekezdésén és a 2. mellékletXlll. pontjának 8. alpontján alapul.
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