A Helyi Választási Bizottság
83 l 2Ot9. (lX. 16} hatá rozata
kifogás elbírálásáról

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásán az Ózdiakért és Ózdért Egyesület által benyújtott kifogás tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Ózd Város Önkormányzata
címerének P. F. polgármesterjelölt interneten terjesztett ,,P. F. bemutatkozó programja 2Ot9.
október L3," című kiadványon való feltüntetése sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 2.§ (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
A Helyi Választási Bizottság a jelöltet a továbbijogszabálysértéstől eltiltja.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékbenszereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiségnélküli 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.), teIefaxon (+36-48-574-104) vagy elektronikus
levélben (ozd@ozd.hu) kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2019, szeptember 19-én 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 XXXV|. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. §
bekezdése szerinti alapját,

(3)

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

-

postai értesítésicímét,

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 kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
Az eljárás tárgyáná

l

fogva illetékmentes

lndokolás:
Az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelölő szervezet 20],9. szeptember 16-án a választásieljárásrólszóló

2013. évi XXXV|. törvény (a továbbiakban: Ve,) 2.§ (1) bekezdéséneke) pontjában foglaltakra
hivatkozással kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz, A kifogásban a szervezet előadta,
hogy P. F. polgármesterjelölt a bemutatkozó programjában Ózd Város címerétengedély nélkül
használta az interneten terjesztett ,,P. F. bemutatkozó programja 2019. október ]-3." című
kiadványon.

A beadványban megjelölték a webcímet, ahonnan a kiadvány szabadon letölthető.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város címeréről, zászlójáról szóló t5/ZO1,1,.
(V.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza Ózd város jelképeinek
haszná latát.

A Rendelet 3,§ (3) bekezdése értelmében a város címere alkalmazható:

a) a

Képviselő-testület

által alapított kitüntető-és

emlékérmeken, díszokleveleken,

emléklapokon és emléktárgyakon,

b)

a polgármester, az alpolgármester és a jegyző számára készítettlevélpapíron,

illetőleg borítékon,

c)
d)

a város kiemelkedő rendezvényein és a városhoz kötődő

események helyszínein,

az Önkormányzat és intézményeinek hazai és nemzetközi kapcsolataiban, ünnepségein,

kiállításain és egyéb eseményein,

e) a

honismereti, helytörténeti jellegű és a várost bemutató kiadványokon, valamint

a

városra utaló emléktárgyakon,

0

az önkormányzati intézményekés az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok

kiadványain,

g)
h)

az Önkormányzat által alapított sajtótermékeken,

a városi tisztségviselők és a Képviselő-testület tagjainak, valamint a város köztisztviselőinek
és köza lka lmazottainak névjegyká rtyáin.

A 4.

§ (1)

bekezdése értelmében a város címere nem önkormányzati

intézmények által, valamint a

3.

§ (3) bekezdésébennem nevesített esetekben csak engedéllyel használható.

A 4,§ (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a város címerének használatát nem önkormányzati szerv
részérea 3. § (3) bekezdésében nem nevesített esetekben *kérelemre *esetenkénti felhasználásra
vagy huzamosabb időtartamra a polgármester engedélyezi.

Az engedély nélküli címerhasználat az Ózdiakért és Ózdérr Egyesület hivatkozása szerint sérti a Ve.

2.§ (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakat, mely szerint a választási eljárás szabályainak
alkalmazása során érvényrekelljuttatnia jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.

A

Helyi Választási Bizottság eljárása során ellenőrizte

a

kifogáshoz mellékelt kiadványt és

megállapította, hogy azelső, a hetedik és a nyolcadik oldalon összesen négy helyen tartalmazza Ózd
város hivatalos címerét.

A Helyi Választási Bizottság ezt követően vizsgálta, hogy Ózd Város Önkormányzata

címerének
használata a jelölt kiadványán sérti-e a Ve. 2.§ (1) bekezdésének e) pontja szerinti jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggya korlás a la pelvét.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választási eljárásban a jelölteknek tevékenységük
során az elvárható gondosság tanúsítása mellett kell eljárniuk, ennek hiányában sérül a jóhiszemű és
rendeltetésszerű joggya korlás a la pe lve.

A Rendelet Ózd Város Önkormányzata
nélkül hozzáférhető.

honlapján az önkormányzati rendeletek között

korlátozás

választásán jelöltként indu|Ó szervezetek és
személyek részéről elvárható az, hogy a tevékenységük során irányadó jogszabályokkal tisztában

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
legyenek.

Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

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

a

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ye. 22L. § (1) bekezdésén,223.§-án, valamint 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, §
bekezdés 1. pontján alapul.

Ózd, 2Ot9. szeptember 16.
Mustos Lajos
HVB elnöke

(2)

