BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
1139 Budapest, Béke tér 1., fax: 452-4143, mail: idokozival2020@bp13.hu

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság
228-H/2019. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi HVB határozatával

3 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság a Magyar

Szocialista Pártot (rövidített neve: MSZP, székhelye: 1073 Budapest,
Erzsébet körút 40-42. Fszt. 1.) a Budapest 13. 9. számú egyéni
választókerületben 2020. március 1. napjára kitűzött időközi települési
önkormányzati képviselő választáson jelölő szervezetként nyilvántartásba
veszi és elrendeli a határozat közzétételét az Önkormányzat hivatalos
honlapján (www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1139
Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. december 23. napján 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell, a fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának
nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét,
a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, a fellebbezés benyújtójának
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új
tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás

Budapest 13. 9. egyéni választókerületében megüresedett egyéni választókerületi települési
önkormányzati képviselői mandátum betöltésére Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi
Választási Bizottsága a Ve. 302. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az
időközi választást 2020. március 1. napjára tűzte ki. A Bizottságnak az időközi választás

kitűzéséről rendelkező 227-H/2019. (XII.6.) számú határozata 2019. december 9-én jogerőre
emelkedett.
A Magyar Szocialista Párt (rövidített neve: MSZP, székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet körút
40-42. Fszt. 1.) 2019. december 18-án kérte Budapest 13. 9. számú egyéni
választókerületében a 2020. március 1. napjára kitűzött időközi települési önkormányzati
képviselő választásán jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét.
A jelölő szervezet benyújtotta a „P3” jelű nyomtatványt.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar
Szocialista Párt jelölő szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelme a jogszabályi
feltételeknek megfelel. A jelölő szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában 1989.
november 21. napja óta jogerősen szerepel, ezért jelölő szervezetként nyilvántartásba
vételének nincs akadálya.
A Ve. 132. § alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba vesz.
A Ve. 307/D. § (1) bekezdése alapján az időközi választáson a jelölt, illetve lista
nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő
szervezetet.
A határozat Ve. 3. § 3. pontján, 10. §-án, 14. § (2) d.) pontján, a 44. § (1) bekezdésén, 45. §
(1) és (2) bekezdésén, 46. §-án, a 132. §-án a 134. §-án és a 307/D.§-án alapul. A jogorvoslati
lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223.-225. §-okon,
valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál
fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó
jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.
Budapest, 2019. december 20.

Földes Tamás
Választási Bizottság elnöke

s.k.

