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6/2022. (V.19.) HVB határozata

Litér Község Helyi Választási Bizottsága -a2022. május 17 . napjántartott üléséne - a Megoldás
Mozgalom jelölő szetvezet nyilvántartásba vétele tárgyban meghozta a következő

határozatot:

Litér Község helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a Ve. 132.§-a alapján a
Megoldás Mozgalom jelölő szervezet (rövidített neve: MEMO, székhelye:1101 Budapest,
Expo tér 5-7, bírósági nyilvántarlási száma: 01 -02-001 77 50) Litér településen 2022. június 26.
napjára kitŰzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgárnresterek választáson

nyilvántartásba veszi.

A HVB elrendeli a jelen határozatközzététe|ét Litér Község Önkormányzata hirdetőtábláján
(8196 Litér. Álmos utca 37.) és Litér Község Önkormányzatáhonlapján (i:_ryly,1ttqr,l:.tj).
Ahatározat ellen annak nreghozatalátől számitott 3 napon belül az ügyben érintett természetes
személy és jogi személy. jogi személyiség nélküli szetvezet személyesen, levélben, telefaxon
vagy elektronikus levélben Veszprém Megyei Teriileti Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be Litér Község Helyi Választási Bizottságánál (8186 Litér, Álmos utca
37.. e-mail: litcrú.llitcr.lru). A fellebbezést úgy kell benyújtani. hogy az legkésőbb 2022. május
22. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a kérelem a Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alap.ján,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)

eltér - postai értesítési címét.,
c) a kérelem benyújtójának szernélyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,

magyarolszági lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval. a magyar állampolgárságát igazoló okiratának tipusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba - vételi számát.

A fellebbezés íartalmazhatja továbbá benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét, és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezésre irányadó
határidő jogvesztő. A fellebbezés illetékmentes.



Indoklás

Litér Község Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302 §-a alapján az 5l2022.(IV.1l,)
határozatában Litér községben 2022. június 26. napjára kitiizte az időközi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választást, és megállapította annak határnapjait. 132.§-a alapján
A Ve. l32 §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, törvényes feltételeknek
megfelelő szervezetet. jelöltet, illetve listást - legkésőbb a bejelentést követő 4. napon -
nyilvántartásba vesz. A Ve. 307/D.§ (1) bekezdése érlelmében a jelölő szetvezetet időközi
választáson a ielölt, illetve lista nyilvántartásba vételére illetékes váLasztási bizottság veszi
nyilvántarlásba.
Megoldás mozgalonr jelölő szervezet 2022. május 18. napján előterjesztett kérelmében kérle a
2022. június 26. napjára kitűzott időközi helyi önkotmányzaíi képviselők és polgármesterek
választásán jelölő szeruezetként történő nyilvántarlásba vételét. A jelölő szervezet benyújtotta
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választási irodák
hatáskörébe tatlioző feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról szőlő 2012019.(VII.30.) IM rendelet 7. mellékletében előírt P3
jelű nyorntatványt.

A Ve. 133.§ (1) a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a
civil szervezetek bírósági nyilvántarlásában ellenőrizte. Litér Község Helyi Választási
Bizottsága a benyújtott iratok ellenőrzését követően megállapította, hogy a jelölő szervezet a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepel. A jelölő szervezeí nyilvántarlásba vételi
kérelem a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. A fentiek alapján a helyi Választási
Bizottság a megoldás Mozgalom jelölő szervezetet a rendelkező részben foglaltak szerint
nyilvántartásba veszi.

Litér Község helyi Választási Bizottságának hatáskörét a Ve. 302.§-a és 307/D (1) bekezdése
alapozza tneg.
Ahatározat ahivatkozotí jogszabályi rendelkezéseken túl a Ve. 3.§ (1) bekezdés 3 a) pontján,
10 § (1) bekezdésén,46. §-án és 49 § § (2) bekezdésén, 132 §-án, a 133 § (1) bekezdésén, a 158

§-án,2012019.(VII.30.) IM rendeleten alapul. Ahatározat elleni jogorvoslatről a22I §, a223-
225 §-ai rendelkeznek. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33 §
(2)bekezdés 1. pontján alapul.

Litér,2022. május 19.
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