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A NOGRAD MEGYE-i Teruleti Valasztasi Bizottsag

l8/2014. szamu hatarozata

A NOGR;\D MEGYE-iTerUleti Valasztasi Bizottsag a(z) MAGYARORSzAGINEMZETI-, ETNIKAI KISEBBSEGEK
ERDEKVEDELMIEGYESULETE(szekhely: 1103 BUDAPEST10 GERGELYLIT 68., bfrosagi nYilvantartasba-
veteli szam: 10797) jelblo szervezet Ugyeben eljarva, a nemzetisegi bnkormanyzati kepviselok valasztasan
az ajanlofvek atadasara vonatkozo tbrvenyi kbtelezettseg megszegese miatt kiszabando bfrsag targyaban
meghozta a kbvetkezo

hatarozatot:
A NOGR;\D MEGYE-i TerUleti Valasztasi Bizottsag megallapftja, hogy a(z) MAGYARORSZAGINEMZETI-,
ETNIKAI KISEBBSEGEKERDEKVEDELMIEGYESULETEjelblo szervezet megsertette a valasztasi eljarasrol
szolo 2013. evi XXXVI. tbrveny (a tovabbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdeseben es 307/F. § (4)
bekezdeseben foglalt rendelkezeset azzal, hogy 2 darab ajanlofvet nem adott at a terUleti valasztasi
irodanak a lista bejelentesere rendelkezesre allo hataridoben.

Fent megallapftott jogszabalysertes miatt a NOGRAD MEGYE-i TerUleti Valasztasi Bizottsag a(z)
MAGYARORSZAGI NEMZETI-, ETNIKAI KISEBBSEGEKERDEKVEDELMI EGYESULETEjelblo szervezetet
20 000 Ft, azaz Huszezer forint bsszegu bfrsag megfizetesere kbtelezi.

A bfrsag bsszegenek megfizeteset atutalassal kell teljesfteni a Nemzeti Valasztasi Iroda 10032000-
00333616-00000000 szamu bankszamlaszamara jelen hatarozat jogerore emelkedesetOl szamftott 15 napon
belUI. A kbzlemeny rovatban fel kell tUntetni a bfrsagazonosfto szamot: V140024035. A bfrsag - annak meg
nem fizetese eseten - adok modjara behajtando kbztartozasnak minosUI, amelyet a Nemzeti Valasztasi
Iroda megkeresesere az allami adohatosag szed be.

A hatarozat ellen - jogszabalysertesre hivatkozva - a kbzponti nevjegyzekben szereplo valasztopolgar, az
Ugyben erintett termeszetes es jogi szemely, jogi szemelyiseg nelkUli szervezet szemelyesen, levelben,
faxon vagy elektronikus dokumentumkent a Nemzeti Valasztasi Bizottsagnak dmzett fellebbezest nyujthat
be a NOGR;\D MEGYE-iTerUleti Valasztasi Bizottsagnal (szekhely: 3100 Salgotarjan, Rakoczi ut 36.; e-mail:
valasztas@nograd.hu, fax: 06-32/620-152). A fellebbezest ugy kell benyujtani, hogy az legkesobb e
hatarozat meghozatalatol szamftott harmadik napon, azaz 2014.0~. 4-n 16.00 oraig megerkezzen. A
fellebbezesnek tartalmaznia kell a jogszabalysertesre hivatkozast, a kerelem benyujtojanak nevet, lakdmet
(szekhelyet) es - ha a lakcfmetol (szekhelyetol) elter - postai ertesftesi cfmet, valamint a kerelem
benyujtojanak szemelyi azonosftojat vagy jelblo szervezet vagy mas szervezet eseteben a bfrosagi
nyilvantartasba-veteli szamat. A fellebbezes tartalmazhatja tovabba a benyujtojanak faxszamat vagy
elektronikus levelcfmet. A jogorvoslati eljaras illetekmentes.

Indokolas

I.
A MAGYARORSZAGINEMZETI-, ETNIKAI KISEBBSEGEKERDEKVEDELMIEGYESULETEjelblo szervezet a
helyi bnkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasan, valamint a nemzetisegi bnkormanyzati
kepviselok valasztasan a valasztasi irodak hataskbrebe tartozo feladatok vegrehajtasanak reszletes
szabalyairol es a valasztasi eljarasban hasznalando nyomtatvanyokrol szolo 4/2014. (VII. 24.) 1M rendelet
(a tovabbiakban: 1M rendelet) altai elofrt A7 jelu formanyomtatvanyon 38 darab ajanlofvet igenyelt a
Nograd Megyei TerUleti Valasztasi Irodatol. A MAGYARORSZAGI NEMZETI-, ETNIKAI KISEBBSEGEK
ERDEKVEDELMI EGYESULETEjelblo szervezet az altala igenyelt valamennyi ajanlofvet atvette.

A MAGYARORSZAGINEMZETI-, ETNIKAI KISEBBSEGEKERDEKVEDELMIEGYESULETEjelblo szervezet az
ajanlofvek leadasara vonatkozo atadas-atveteli jegyzokbnyv tanusaga szerint 2014.09.09-en 16.00 oraig 2
darab ajanlofvet nem adott at a Nograd Megyei TerUleti Valasztasi Iroda reszere.
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II.
AVe. 124. § (2) bekezdese szerint "a fUggetlen jelbltkent indulni szandekozo valasztopolgar, illetve a
jelbltet allftani szandekozo jelblo szervezet a rendelkezesere bocsatott bsszes ajanl6fvet kbteles atadni a
valasztasi irodanak a jelblt bejelentesere rendelkezesre allo hataridoben. E kbtelezettseg elmulasztasa
eseten a jelblt nyilvantartasba vetelere illetekes valasztasi bizottsag hivatalbol eljarva bfrsagot szab ki. A
bfrsag bsszege minden be nem nyujtott ajanlofv utan tfzezer forint."

Ugyanezen szakasz (3) bekezdese szerint "Nem szabhato ki bfrsag a legkesobb a (2) bekezdes szerinti
hatarido elteltet kbveto napon benyujtott, ajanlast nem tartalmaz6 ajanlofv utan."

AVe. nemzetisegi bnkormanyzati kepviselok valasztasara vonatkozo, 308. §-a szerint "A nemzetisegi
bnkormanyzati kepviselok valasztasan e tbrveny I-XII. fejezetet, tovabba a 307/D. §, a 307/F. § es a 307/L.
§ (2) es (3) bekezdes rendelkezeseit az e fejezetben foglalt elteresekkel kell alkalmazni."

AVe. 307/F. § (4) bekezdese szerint "A megyei lista ajanlasara a 120. § (1) es (2) bekezdese, valamint a
121-128. § rendelkezeseit is alkalmazni kell."

AVe. 319. § (1) bekezdese alapjan "A terUleti es az orszagos nemzetisegi bnkormanyzati valasztason
allftott listat legkesobb a szavazast megelozo harmincharmadik napon kell bejelenteni."

Fentiek alapjan a Nograd Megyei TerUleti Valasztasi Bizottsag - aVe. 124. § (2) bekezdeseben es 307/F. §
(4) bekezdeseben foglalt jogkbreben eljarva - a rendelkezo reszben foglaltak szerint dbntbtt.

III.
A hatarozat aVe. 124. § (2) es (3) bekezdesen, a 307/F. § (4) bekezdesen, a 308. §-an, a 319. § (1)
bekezdesen, az 1M rendeleten, a jogorvoslatrol szolo tajekoztatas aVe. 223. §-an, 224. §-an, az illetekrol
sz616tajekoztatas az 1990. evi XCIII. tbrveny 33. § (2) bekezdes 1. pontjan alapul.

SALGOTARJAN,2014. szeptember 23.
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