
Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. február 24-én 18:30 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal 1145 

Budapest, Pétervárad utca 2. szám alatti hivatalos helyiségében a Budapest 08. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről.

 

Jelen vannak:

•dr. Csóka Velmira   elnök

•dr. Molnárné Urbán Beatrix tag

•Hajdu Szabolcs póttag

•Dr. Békefi László Összefogás delegált

Helyi Választási Iroda részéről:

•Dr. Papp Csilla

•Dr. Teimer Gábor

•Dr. Török Kata

•OEVB mellett működő jogi szakértők

Jegyzőkönyvvezetők:

•Kertészné Dadasev Mercédesz

Elnök:

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.

1.Döntés a JOBBIK Magyarországért Mozgalom egyéni jelöltjének nyilvántartásba

vételéről

2.Döntés a Magyar Munkáspárt egyéni jelöltjének nyilvántartásba vételéről

3.L. S. által benyújtott kifogás elbírálása

 

1.  napirendi  pont: Döntés  a  JOBBIK  Magyarországért  Mozgalom  egyéni  jelöltjének

nyilvántartásba vételéről

Az OEVB az ajánlóívek áttekintése után döntött Kovács Béla JOBBIK Magyarországért



Mozgalom egyéni  képviselő  jelöltjének  a  Budapest  08.  számú  OEVK területén  történt

nyilvántartásba vételéről.

Az OEVB elnöke elmondta, hogy Kovács Béla jelöltnek 2014. március 3-ig van ideje, hogy

visszahozza a még el nem számolt sorszámozott ajánlóíveket a Választási Iroda részére.

 

9/2014. (II. 24.) sz. határozat:

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy Kovács Béla JOBBIK Magyarországért Mozgalom

egyéni képviselő jelöltjét Budapest 08. számú OEVK területén nyilvántartásba veszi.

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

2. napirendi pont: Döntés a Magyar Munkáspárt egyéni jelöltjének nyilvántartásba vételéről

Az  OEVB  az  ajánlóívek  áttekintése  után  döntött  dr.  Hajdu  József  Péter  Magyar

Munkáspárt  egyéni képviselő jelöltjének a Budapest 08. számú OEVK területén történt

nyilvántartásba vételéről.

Az OEVB elnöke elmondta, hogy dr. Hajdu József Péter jelöltnek 2014. március 3-ig van

ideje, hogy visszahozza a még el nem számolt sorszámozott ajánlóíveket a Választási

Iroda részére.

 

10/2014. (II. 24.) sz. határozat:

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy dr. Hajdu József Péter a Magyar Munkáspárt egyéni

képviselő jelöltjét Budapest 08. számú OEVK területén nyilvántartásba veszi.

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 

3. napirendi pont: L. S. által benyújtott kifogás elbírálása

Tényállás:

Az OEVB megvizsgálta dr. Papcsák Ferenc Facebook oldalát, ami alapján megállapította,

hogy  nem  találták  a  kifogás  mellékleteként  csatolt  PrtScr  vastag  keretben  kiemelt



mondatot. A mellékletként csatolt oldal az oldal szerkeszthető és nem bír bizonyító erővel,

nem felel meg a Pp-ben foglalt bizonyítéknak. Az elnök álláspontja szerint, ha létezett is a

kifogásolt szöveg, az nem minősül a Ve. 2.§ (1) e.) megsértésének, mert a bejegyzés

egészében vizsgálva dr.  Papcsák Ferenc célja  az lehetett,  hogy tájékoztassa olvasóit,

hogy Ő volt az aki elsőként adta át az ajánlóíveket, amely ajánlóívek átadása a Ve. 124.§

(1) bekezdése alapján jelölti nyilvántartásba vétel egyik fontos és kötelező eleme.

 

Kisebbségi vélemény:

Dr. Békefi László

A  fentieket  részben  osztom,  azonban  álláspontom  szerint  a  képernyő  printelésének

manipulálása kevésbé életszerű, mint az adott oldal megváltoztatása.

 

11/2014. (II. 24.) sz. határozat:

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy a jogsértés tényét nem állapítja meg.

4 fő jelen, 3 mellette, 1 ellene

 

Jegyzőkönyv lezárva: 19:49 órakor

Választási Iroda részéről:

Dr. Papp Csilla

OEVI vezetője

 

Dr. Teimer Gábor

OEVI vezető helyettes

 

Dr. Török Kata

jogi szakértő

 

Kertészné Dadasev Mercédesz



jegyzőkönyvvezető


