Budapest Főváros XXIII. Kerületi
Helyi Választási Bizottság
__________________________________________________

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. szeptember 17-én 16.00 órakor Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának II. emeleti tanácskozó termében Budapest Főváros
XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) üléséről.
Jelen vannak:
Dücső Csaba
Ternesz Ferencné
Gyurnik Judit
dr. Veres Anikó
Vittmanné Gerencsér Judit
Szalontainé Lázár Krisztina
Kovátsné dr. Prohászka Beáta

HVB elnöke
HVB elnök-helyettese
HVB tagja
Helyi Választási Iroda vezetője
Helyi Választási Iroda vezető-helyettese
Helyi Választási Iroda tagja
Helyi Választási Iroda tagja

Dücső Csaba elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság 3
fővel határozatképes. Szavazásra teszi fel az ülés napirendjének elfogadását.
A Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 13/2019. (IX.17.) számú
jegyzőkönyvbe foglalt döntésével a HVB 2019. szeptember 17. napján megtartott ülése napirendi
pontjainak elfogadása tárgyában 3 Igen 0 Nem szavazattal a következő döntést hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 2019. szeptember 17. napján
megtartott ülésének napirendi pontjait a következők szerint elfogadta:
1. Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatti bírságolás
2. Egyebek

1. Napirendi pont: Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség
megszegése miatti bírságolás
Dücső Csaba Megkéri a választási iroda munkatársait, hogy tájékoztassák a HVB-t arról, szükség
van-e bírság kiszabására valamelyik jelölt, vagy jelölő szervezet esetében.
dr. Veres Anikó elmondja, hogy sajnos 3 esetben is bírságot kell kiszabnia a választási
bizottságnak.
- Bernáth Zoltán független polgármester jelölt a választási irodától 100 db ajánló ívet vett át,
de csak 94 db ajánlóívvel számolt el. A hatályos jogszabályok értelmében a fennmaradó 6
db ajánlóív le nem adása miatt ajánlóívenként 1.000,- Ft, azaz összesen 6.000,- Ft bírság
fizetésére köteles.
- Bereczki Miklós a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd
Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő
szervezetek közös polgármester jelöltjeként, és a jelölő szervezetek meghatalmazottjaként a
választási irodától 125 db ajánló ívet vett át, azonban határidőben csak 120 db ajánlóívet
adott le. Határidőn túl leadott ajánlóíve sem volt, így a vissza nem hozott ajánlóívek után
ívenként szintén 1.000,- Ft, összesen 5.000,- Ft bírság fizetésére köteles.
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5 db ajánlóívet vitt el a települési nemzetiségi önkormányzati választáson történő indulása
céljából a Nemzeti Roma Összefogás nevű szervezet, Neuborth István jelöltként történő
indulása céljából. A szervezet egyetlen ajánlóívvel sem számolt el, így ők is 5.000,- Ft
bírság megfizetésére kötelezettek.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy jelölő szervezet esetén a szervezet a bírság megfizetésére
kötelezett, független jelölt esetében értelemszerűen maga a jelölt.
-

Dücső Csaba elnök javasolja, hogy a bizottság mindhárom esetben szabja ki a törvény által előírt
bírságot. Szavazásra teszi fel a javaslatokat.

A Budapest Főváros XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

76/2019. (IX.17.) HVB számú határozatával
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán az ajánlóívek átadására
vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 2019.
szeptember 17-én 16.00 órakor a Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út
162. II. emeleti tanácskozó termében megtartott ülésén – 3 Igen, 0 Nem szavazattal a következő
döntést hozta:
Budapest XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Bernáth Zoltán
független polgármester jelölt (szül.: 1954. június 13., lakik: 1238 Budapest, Ecetfa u. 23/A.)
megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124.§
(2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 6 db ajánlóívet nem adott át a helyi
választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.
Fent megállapított jogszabálysértés miatt Budapest XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság
Bernáth Zoltán független polgármester jelöltet 6.000,- Ft, azaz hatezer forint összegű bírság
megfizetésére kötelezi.

A Budapest Főváros XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

77/2019. (IX.17.) HVB számú határozatával
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán az ajánlóívek átadására
vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 2019.
szeptember 17-én 16.00 órakor a Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út
162. II. emeleti tanácskozó termében megtartott ülésén – 3 Igen, 0 Nem szavazattal a következő
döntést hozta:
Budapest XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Momentum
Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Lehet Más a
Politika és a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet (meghatalmazott képviselő:
Bereczki Miklós) megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 124.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 5 db ajánlóívet
nem adott át a helyi választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.
Fent megállapított jogszabálysértés miatt Budapest XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság
a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a
Lehet Más a Politika és a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet 5.000,- Ft,
azaz ötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.
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A Budapest Főváros XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB)

78/2019. (IX.17.) HVB számú határozatával
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán az ajánlóívek átadására
vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 2019.
szeptember 17-én 16.00 órakor a Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út
162. II. emeleti tanácskozó termében megtartott ülésén – 3 Igen, 0 Nem szavazattal a következő
döntést hozta:
Budapest XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Roma
Összefogás jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 124.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezését azzal, hogy 5 db ajánlóívet
nem adott át a helyi választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.
Fent megállapított jogszabálysértés miatt Budapest XXIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság
a Nemzeti Roma Összefogás jelölő szervezetet 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összegű bírság
megfizetésére kötelezi.

2. Napirendi Pont: Egyebek
dr. Veres Anikó elmondja, hogy a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt a Választási Bizottságba delegálta dr. Túri Ibolya személyt, aki azonban az esküt még nem
tette le.
Elmondja továbbá, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati választáson lehetőség van arra,
hogy nemzetiségi megfigyelő jelen legyen a szavazóhelyiségben és a választást felügyelje. Zwick
József úr jelezte, hogy nemzetiségi megfigyelőként a 19. számú szavazókörben nemzetiségi
megfigyelői feladatokat fog ellátni.
Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy nemzetiségi jelölő szervezet meghatalmazottjaként Bokor
Sándor benyújtotta az ajánlóívek átvételekor kapott roma névjegyzéki adatok megsemmisítéséről
szóló jegyzőkönyvet.
Dücső Csaba megköszöni a tájékoztatásokat. Javasolja, hogy a bizottsági ülések összehívása
továbbra is rövid úton, vagyis telefonon történjen.
A következő ülését a Bizottság 2019. szeptember 18-án szerdán 14.00 órakor tartja, amikor is a
szavazólapok adattartalmának jóváhagyására kerül majd sor.
Miután több kérdés, észrevétel nincs, az Elnök megköszöni a részvételt és az ülést 16.30 órakor
bezárja.

K.m.f.

. ……………………………………….
Dücső Csaba
HVB elnök

……..………………………………….
Szalontainé Lázár Krisztina
HVI tag
3

