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kifogás elbírálásáról

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019, évi általános
választásán dr. Csuzda Gábor képviselőjelölt szám alatti lakos (a

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.§ (7l bekezdésében
foglaltakat.

A Helyi Választási Bizottság az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelölő szervezetet a további
jogszabálysértéstől elti ltja.

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
címzettfellebbezést nyújthat be a HelyiVálasztási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB), Afellebbezést
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 10-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 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 fellebbezé§ tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyá nál fogva illetékmentes



lndokolás:

Beadványozó 2.ül§" oklóbcr;i-ejrl 22 ór;: §(j percl<rir elektrcrril<Lts útr:rr kifagást nyii;t*tt hc a Htlyi
Vilast:tási l}irollsá3lroz a Vi:, 1il4. § {/} be kyrdt:sbi:ri ir,l;l.rlt jr,gszabálysértós rniatt.

,,§óre llnezell cs*l*l<rnérryel< ós azol< pontcs idejell*k, helyenek leír"ása.

:ill':.;. oi,.{ul,,,r 3. ir.rpjárt3or§r-rct Airarrj ,lemplen rllr i,ye, i)zd ttllclrules L+riiIeien:
Arly [,lrli{, L]i()t}, ; r-egi piactórnól található villanyoszloporr

- Ady Incirt úl 30. sz, előtt viilarlyoszlr:ptltl
- !ázmány út 21, §r. előlt rlrl1,1rry*:rltpon

]ózse í Attii;: l:r lf *r:p iizlll tiiilti l;. e lőtt viii;lnyll:lnpon
- 5z*bó l,,rili;l: ulí_iJ :|_l . sl, *lőtt viilanyosricpr:n
- 5zaL;ó Li:rinc uica 5. s;. e lőtt villanyoszlcpon
- józsef Attila úl {Árny*s szal<üziet uláni oszlop} sz. e lőtt vi!lanyoszlopon
- Váci l\,1jhály ulca B. sz, előtt viilarryoszlopon
- Ali<oitt,;,rry L,t t,s Új te lep;arkán*l lévő viIlanyoszlopon
e lir*lyezttl, ; i:tD[§Z l(L)l\l) pcli1,,"l;r;rcst.,rje lóltjd:t ós önl<arnrányzati kápvise iője löitjét népsrci,iisitii
liak;iti:l<r; irtlr*l*tlele k r;reg;s;:lr:,.llák *;: Úldi.l|<ólt és Űzddrt j,,lo!u ,,, i-rvi,zet pc!c,armeste ;,ielölt;é:t

ós lre pvisc lí]t li: ltjó| nó pszerűsíti: p la lrátr; ka l,"

A kifogás előterjesztője fényképfelvételeket csatolt az általa előadottak valóságtartalmának
igazolására, mely bizonyítékok alapján a HVB a kifogásnak helyt adva a jogsértés tényét a Ve. 21B. §
(2) bekezdés a) pontja alapján megállapította és a Ve,2]"8. § (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

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

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve, 221, § (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 XCl!l. törvény 33. § (2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Ózd, 2079. október 07.
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