
Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. február 27-én 17:00 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 megbízott tag

Helyi Választási Iroda részéről:

•Dr. Papp Csilla

•Dr. Teimer Gábor

•Dr. Török Kata

•Dr. Molnár Szilvia

Jegyzőkönyvvezető:

Pásztor Mária

Elnök:

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.

1.Döntés a LMP egyéni jelöltjének nyilvántartásba vételéről

2.Döntés a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási

Bizottságba jelölő szervezetek által történő delegálásról (FIDESZ-KDNP, JOBBIK

Magyarországért Mozgalom, Magyar Munkáspárt, LMP)

3.L. S. által benyújtott kifogás elbírálása

1. napirendi pont: Döntés a LMP egyéni jelöltjének nyilvántartásba vételéről

Az OEVB az ajánlóívek áttekintése után döntött Barta János Lehet Más a Politika egyéni

képviselő  jelöltjének  a  Budapest  08.  számú  OEVK  területén  történt  nyilvántartásba

vételéről.

 



12/2014. (II. 27.) sz. határozat:

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy Barta János Lehet Más a Politikaegyéni 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 Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottságba jelölő szervezetek által történő delegálásról

Dr. Teimer Gábor OEVI helyettes vezetője:

Javasolta  a   FIDESZ-KDNP  által  bejelentett  Dr.  Zoboki  Péter  megbízatásának

megtárgyalását napirendről levenni.

Budapest  08.  OEVB úgy dönt,  hogy Dr.  Zoboki  Péter megbízatásának megtárgyalását

napirendről leveszi.

Dr. Papp Csilla OEVI vezetője:

Az  OEVI  a  delegált  jelölt  iratait  megvizsgálta  és  megállapította,  hogy  Turba  László

választójoggal rendelkezik.

Az OEVI átadta az OEVB részére a Turba László megbízását és az ahhoz kapcsolódó

dokumentumokat.

Az OEVB megvizsgálta az átadott iratokat és megállapította azok szabályszerűtlenségét,

ami alapján dönt a megbízás elutasításáról.

 

13/2014. (II. 27.) sz. határozat:

A  Budapest  08.  OEVB  úgy  dönt,  hogy  Turba  László a  JOBBIK  Magyarországért

Mozgalom,  mint  jelölő  szervezetek  által  megbízott  személy,  nyilvántartásba  vételét

elutasítja azzal, hogy a megbízólevélen, a fejlécen a JOBBIK Magyarországért Mozgalom,

míg a bélyegzőn Zugló JOBBIK Szervezet szerepel.

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

 



Dr. Papp Csilla OEVI vezetője:

Az  OEVI  a  delegált  jelölt  iratait  megvizsgálta  és  megállapította,  hogy Baráth

Zoltán választójoggalrendelkezik.

Az OEVI átadta az OEVB részére a Baráth Zoltán megbízását és az ahhoz kapcsolódó

dokumentumokat.

Az OEVB megvizsgálta az átadott iratokat és megállapította azok szabályszerűtlenségét,

ami alapján dönt a megbízás elutasításáról.

 

14/2014. (II. 27.) sz. határozat:

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy Baráth Zoltán  a Magyar Munkáspárt, mint jelölő

szervezetek által megbízott személy megbízását,   nyilvántartásba vételét elutasítja azzal

hogy,  a  Megbízólevél  fejlécén  a  Zuglói  Munkáspárt  szerepel,  aki  nem  minősül  jelölő

szervezetnek.

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Papp Csilla OEVI vezetője:

Az OEVI a  delegált  jelölt  iratait  megvizsgálta  és  megállapította,  hogy Takács  Tibor

Zoltánválasztójoggal rendelkezik.

Az OEVI átadta  az  OEVB  részére  a Takács  Tibor  Zoltán megbízását és  az  ahhoz

kapcsolódó dokumentumokat.

Az OEVB megvizsgálta az átadott iratokat és megállapította azok szabályszerűségét, ami

alapján dönt a megbízás elfogadásáról.

 

15/2014. (II. 27.) sz. határozat:

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy Takács Tibor Zoltán a Lehet Más a Politika, mint

jelölő  szervezetek  által  megbízott  személy  megbízását aBudapest  08.  OEVB tagjának

elfogadja.

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen

Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.



 

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

Dr. Csóka Velmira OEVB elnök

Az OEVB megvizsgálta a kifogást. A kifogás tartalmából azt következik, hogy a kérelem

tárgya  sajtó-  helyreigazítási  természetű,  valamint  álláspontom  szerint  más  jogágakra

tartozó  (pl.  rágalmazás)  tényállást  valósíthat  meg,  tehát  nem a bizottság hatáskörébe

tartozik.

A 2. sz. mellékletről nem megállapítható, hogy a fényképen szereplő személyek milyen

minőségükben és mikor osztják a szóróanyagot.

Nem megállapítható továbbá meg, hogy e személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló

törvény hatálya alá tartoznak-e.

Fentiekre tekintettel a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a bizottság nem bírálhatja el

a kifogást.

 

16/2014. (II. 27.) sz. határozat:

A Budapest 08. OEVB úgy dönt, hogy a Ve. 215. §. d) pontja alapján a kifogást érdemi

vizsgálat nélkül elutasítja.

 4 fő jelen, 3 mellette, 1 ellene

Kisebbségi vélemény:

Dr. Békefi László

A  tényállás  tisztázásához  megjegyezném,  hogy  a  jelölő  szervezet  jelzése  szerint

kifogásoló bizottsági ülés időpontjának, annak megkezdése előtt 15 perccel értesült. Most

a bizottsági ülésen a Választási Iroda részéről elhangzottak szerint az ülés időpontjáról

szóló értesítés a mai napon délután, pontosan meg nem határozható időpontban telefonon

történt.

Véleményem szerint a bizottság jogosult lett volna érdemben elbírálni a kifogás lényegi

részét.

Véleményem szerint célszerű a kampány elején, megfelelő döntéssel a jogszabálysértés

megállapításával  elejét  venni  a  negatív  kampányon  túlmutató  már-már  mocskolódó

kampányolásnak. Ez minden jelölt és választópolgár együttes érdeke.



Maga  Papcsák  Ferenc  nyilatkozta  január  14-ei  számában,  hogy  nyugodt  kampányt

szeretne, mellyel nyilván való, mindenki egyet ért.

A fentieket alátámasztja az tény is, melynek valóságtartalmát csak valószínűsíteni tudom.

Egy választópolgár jelezte, hogy hasonló tartalommal újabb kampánykiadvány készült.

Véleményem szerint a kifogás első részének tekintetében az OEVB érdemi vizsgálata és a

jogsértést megállapító döntése lett volna helyes.

 

Jegyzőkönyv lezárva:18:30 órakor

 

Választási Iroda részéről:
………………………………

Dr. Papp Csilla

OEVI vezetője

………………………………

 

………………………………

Dr. Teimer Gábor

OEVI vezető helyettes

………………………………

Dr. Török Kata

jogi szakértő

 

………………………………

Dr. Molnár Szilvia

jogi szakértő

………………………………

Pásztor Mária

jegyzőkönyvvezető

 ………………………………


