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Hantosi Helvi választási Bizottsáe
1/2023. (I.09.) határozata

a Megoldás Mozgalom jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételéről

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a Megoldás Mozgalom jelölő szervezetet (röviditett név:
MEMO, székhely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16., bírósági nyilvántartási szám: 01-
02-0017750) a2023. februitr 19-én megtartásra kerülő időközi polgármestelválasztásra Hantos
településen nyilvántartásba veszi.

A HVB elrendeli a \tatározat kőzzétéle|éI Hantos Község Önkormá,,rryzat hirdetőtáblájan és az
Önkormárryzat honlapján (www.hantos.hu).

A választási bizottság elsófokú határozata ellen az ügyben érintett természetes ésjogi személy,
jogi személyiség nélküli szeíyezet fellebbezést nyujthat be. A fellebbezést a Fejér Megyei
Területi Választási Bizottsághoz (8000 Székesfehérvar, Szent István tér 9.) címezve, de a
Hantosi Helyi Válasáási Bizottságáútoz (2434 Hantos, Nagylóki út 3, hivatal@hantos.hu) kell
benyújtani. A fellebbezést szernélyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélber' lehet
benyújtani oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott hatátrozat meghozatalától számított
harmadik napon , azaz 2023. januétr 72. mpjárt 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelemnek a választási eljá,rásról szóló 20l3, évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ye.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesitési cimét, a kérelem
benyujtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfiildön éló, magyarországi lakcímmel nem
rendelkezó választópolgar nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szeíyezet vagy más szeryezet esetében a
bírósági nyilvántartásba-vételi számáí. A fellebbezés tartalmaáada benyujtójárrak
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbizottjának nevét és

telefaxszámát vagy elektronikus levélcimét. A fellebbezésben új tények és bizonyitékok is
felhozhatók. A fellebbezés a válasáási bizottság hatarozatának meghozataláig visszavonható,
a választási bizottság azonban az eljárásí hivatalból folYathatja, A fellebbezés díj- és
illetékmentes.

Indokoltis

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a't'7/2022. (XII.OI.) haíározatával 2023. február 19.

napjára tűzte ki az időközi polgármesterválasztást.

A Megoldás Mozgalom 2023. janlőr 4. napján elektronikus levél útján, elektronikus
hitelesítéssel ellátva ,,a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásanak részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról" szóló 2012019, (VII. 30.) IM rendelet 7. melléklete szerinti P3 jelű
formanyomtatványon kezdeményezte a Hantosi Helyi Választási Bizottságnál a jelölő
szervezetként történó nyilvántartásba vételót a 2023. febraár 19-én megtartásra kerülő időközi
polgármesterválasztásra,



A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és
adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait
a központi névjegyzékben ellenőrzi. A Nagylóki Közös Helyi Választási lroda (a továbbiakban:
HVI) a törvény által elóírt ellenórzést elvégezte, a bejelentett adatokban eltérést nem talált.

A Ve. 132. § értelmében az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik
napon - nyilvántartásba vesz, A Ve. 307/D § (2) bekezdése értelmében idóközi választáson a
jelölt, illetve lista nyilvrintartásba vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a
jelölő szervezetet. A Hantosi Helyi Választási Bizottság a HVI előkészítő munkája alapján
megállapította, hogy a Megoldás Mozgalom bejelentése a törvényi követelményeknek
megfelel, így a rendelkező részben foglaltak szerint ajelöló szervezetet nyilvántartásba vette.

A döntés jogalapját a fent megjelölt jogszabályhelyek, továbbá a Ve. t 0. § ( 1 ) és (3) bekezdése,
46. §,221. § (1) bekezdése,223. §,224. § (1)-(4) bekezdése, 225. §-a,230. §-a,307/P § (2)
bekezdés c) pontja, és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. cím 8.

pontja képezik.

Hantos, 2023. januá,r 9.
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