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kifogás elbírálásáról

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán Angyal Béla (a továbbiakban: kifogástevő) 3. sz, egyéni választókerületi képviselőjelölt
által benyújtott kifogás tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy M l

szám alatti lakos kijelentése sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXV|.
törvény 2.§ (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.

A HelyiVálasztási Bizottság Ml l I a további jogszabálysértéstől 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 Helyi Választási 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. szeptember 30-án 16,00 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 XXXVI. 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 elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes

lndokolás:

Kifogástevő 2019, szeptember 25-én a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontjának megsértésére való
hivatkozással kifogást nyújtott be a HelyiVálasztási Bizottsághoz. Kifogásban előadta:
,,Az Önkormányzativálasztás kampánya során több helyrőlszóltak, hogy Tóth Pál Fideszes aktivistája,
M l - ( ) úgy gyűjti az aláírásokat, hogy közben
engem bűnözőnek, börtönviseltnek nevez.
Ezt a kijelentését 2019.09.24-én három általam is ismert szavazópolgár előtt ismételten megtette,
Ezek a szavazópolgárok:



,, akinek az elérhetőségét nem
ismerem.
Mivel ezek a személyek nevükkel vállalták a kijelentések igazolását, megtettem a rendőrségi
feljelentést, amelyet beadványomhoz csatolol<."

Kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy M l tiltsa el a továbbijogsértéstől

A Helyi Választási Bizottság a kifogás elbírálása során tanulmányozta az ahhoz mellékletként csatolt
rendőrségi feljelentést.
Miután az abban megjelölt tanúk vállalták a büntető eljárásban való tanúkénti részvételt, a HVB
szükségtelennek tartotta a tanúk személyes meghallgatását és tényként fogadta el, hogy a

rendőrhatóság előtt, a nyomozati eljárásban a kifogást előterjesztő állítását tanúvallomásukkal alá
fogják támasztani,
Ennek alapján megállapítható, hogy M; l, ezen magatartásával megsértette a jóhiszemű
és rendeltetésszerű joggyakorlást, ezért őt a HVB eltiltotta a továbbijogsértéstől.

Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött

A határozat a Ve. 2.§ (1) bekezdésének e) pontján, a 2o8. §-án, a 218.§ (1) bekezdésén, valamint a
218. § (2) bekezdésének a) és b) pontján alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ye.22I. § (1) bekezdésén, 223.§-án, valaminL a 224. § (1)-(4)
bekezdésén alapul. A határidő számítására a ve. 10. §-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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