
A Helyi Választási Bizottság
98l 2019. (X.07.) határozata

kifogás elbírálásáról

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati ké lők és o rmestere k 2019. évi általános
szám alatti lakos (aválasztásán Obbágy Csaba képviselőjelölt

továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a kifogásban szereplő
cselekmény sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény L44.§ (7) bekezdésében
foglaltakat.

A Helyi Választási Bizottság az Ózdiakén és Ózdért Egyesület jelölő szervezetet a további
jogsza bálysértéstől eltiltja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést nyújthat be a HelyiVálasztási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB), A fellebbezést
személyesen, levélben (3600 Ózd, Városház tér 1.), telefaxon (+36-48-574-104) vagy elektronikus
levélben (ozd@ozd.hu) kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2019. október l0-én 1,6.00 óráig
megérkezzen, A fellebbezésre nyitva álló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor
jár le,

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a kérelem választási eljárásról szóló 2013, évi XXXV|. törvény (a továbbiakban; Ve.) 223. § (3)
bekezdése szerinti alapját,

a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásába-vétel számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesÍtési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronil<us levélcímét,

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
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A kifogás előterjesztője fényképfelvételeket csatolt az általa előadottak valóságtartalmának
igazo|ására, mely bizonyítékok alapján a HVB a kifogásnak helyt adva a jogsértés tényét a Ve. 218. §

(2) bekezdés a) pontja alapján megállapította és a Ve.21B. § (2) bekezdés b) pontja alapján a

jogsértőt a további jogszabálysértésről eltiltotta. Ugyanakkor a HVB a megvalósított cselekményt
nem találta olyan súlyúnak, hogy bírságot is szabjon ki a jogszabálysértővel szemben.

A határozat a Ve.2.§ (1) bekezdésének e) pontján, a 208. §-án, a 218.§ (1) bekezdésén, valamint a

21B, § (2) bekezdésének a) és b) pontján alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ye. 22L § (1) bekezdésén, 223.§-án, valamint a 224. § (1)"(4)

bekezdésén alapul. A határidő számítására a Ve. ].0, §-ában foglalt rendelkezések vonatkoznak.

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 33. § (2)

bekezdés 1. pontján alapul.
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