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A Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság a

22/2010. (VIII. 26.) HVB számú határozatával

egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

A Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság
- az ajánlószelvények érvényességének vizsgálatát és megszámlálását követ en - a Magyar
Szocialista Párt által a helyi önkormányzati képvisel k 2010. évi választásán Budapest I. kerület
02. számú választókerületben jelölt Horváth Ádám nyilvántartásba vételét 1 db érvénytelen és
23 db érvényes ajánlószelvénnyel elutasította.

A Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság felhívja a Helyi Választási Irodát, hogy
gondoskodjon jelen határozat helyben szokásos módon történ  közzétételér l.

A határozat ellen a döntés közzétételét l számított két napon belül a F városi Választási Iroda
Vezet jéhez (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) lehet kifogással fordulni úgy, hogy az legkés bb
2010. augusztus 28-án (szombaton) 16 óráig megérkezzen.

A kifogásnak tartalmaznia kell, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a
lakcímét l (székhelyét l) eltér – postai értesítési címét, telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illet leg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A Magyar Szocialista Párt 2010. augusztus 25-én benyújtotta a Helyi Választási Irodához Horváth
Ádám jelölt ajánlószelvényeit és kérte, hogy a választási bizottság a helyi önkormányzati
képvisel k 2010. évi választásán a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként vegye nyilvántartásba
Horváth Ádámot.

A választási bizottság a Választási Eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 54. §
rendelkezéseiben foglaltak szerint ellen rzését követ en megállapította, hogy a Magyar Szocialista
Párt által leadott 24 db ajánlószelvény közül 1 db érvénytelen és 23 db érvényes.

A helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.  §
(1) bekezdése értelmében az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább az adott
választókerület választópolgárai legalább 1%-ának aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. A 02.
sz. választókerület választópolgárainak száma 2335 f , így a képvisel jelöltséghez szükséges
ajánlószelvények száma 24 db, Horváth Ádám viszont csak 23 db érvényes ajánlószelvénnyel
rendelkezik.

A fentiek alapján a választási bizottság a rendelkez  rész szerint Horváth Ádámnak, a Magyar
Szocialista Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét elutasította.

Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottság
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
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A választási bizottság felhívja a jelölt és a jelöl  szervezet figyelmét, hogy a Ve. 46. § (2)
bekezdése alapján jelöltet ajánlani a szavazást megel  30. napig, azaz 2010. szeptember 3-án 16
óráig lehet, addig pótolhatók a képvisel jelöltséghez szükséges ajánlószelvények.

A választási bizottság a Ve. 29/B. § (1) bekezdése értelmében határozattal dönt. A választási
bizottság határozatának közzétételét a Ve. 29/C. § (5) bekezdése írja el .

A választási bizottság döntésével szembeni fellebbezési lehet ségr l szóló tájékoztatást a
Ve. 29/B. § (2) bekezdés d) pontja írja el . A fellebbezés tartalmáról, a fellebbezésre jogosultakról
valamint a fellebbezés benyújtásának módjáról és határidejér l szóló szabályokat a Ve. 79. § - 80. §
és 4. § (3)-(4) bekezdés rendelkezései írják el .

Budapest 2010. augusztus 26.
....................................

Dr. Eszter Elemér
HVB elnök


