Helyi Választási Bizottság
3704 Berente Esze Tamás utca 18..
Tel/fax: 48/411-435
Szám: 11/2014.(X.9.) HVB határozat
Tárgy:
Sz.-né H. M. a választási jogszabálysértés miatti kifogása
A Helyi Választási Bizottság a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választása kampányidőszakában, Sz.-né H. M. választási
jogszabálysértés miatti kifogása elbírálása tárgyában meghozta a következő
H A T Á R O Z A T-ot:
A Berentei Helyi Választási Bizottság megvitatva Sz.-né H. M. 2014. október 6.-án kelt és
iktatott jogorvoslati kérelmét, az alábbi döntést hozta:
Juhász József független jelölt politikai reklámja miatti panaszt ügyében a HVB utasítja a
képújság üzemeltetőjét, hogy a 2014. szeptember 9.-én megjelentetett feltételek szerinti
terjedelmet meghaladó terjedelmű politikai reklámok sugárzását az üzemeltető függessze
fel, az előírt terjedelem re való csökkentésig.
E határozata ellen 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 Bizottságnak (3525 Miskolc Városház tér 1.)
címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben
hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül személyesen, levélben,
telefaxon vagy elektronikus levélben a Berentei Helyi Választási Bizottságnál (3704 Berente
Esze Tamás utca 18.).
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai
értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 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 nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés
tartalmazhatja 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, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az
eljárás tárgyánál fogva illetékmentes
INDOKOLÁS
Sz.-né H. M. 2014. október 6.-án érkezett panaszt terjesztett elő a Helyi Választási Irodához
Juhász József polgármester ellen, amelyet a Helyi Választási Iroda a beadványban foglaltak
alapján a Helyi Választási Bizottság elé terjesztett. A Helyi Választási Bizottság a beadványt
tartalma szerint kifogásnak tekintette. Sz.-né H. M. kifogásában illetve szóbeli kiegészítésében
előadta, hogy a jelenleg hivatalban lévő polgármester politikai reklámjának terjedelme
meghaladja az előzetesen meghirdetett terjedelmet, ezért annak módosításáig kérte a képújság
üzemeltetőjének kötelezését a reklám sugárzásának felfüggesztésére.
A Ve. 208. § kimondja, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a
választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés)
hivatkozással lehet benyújtani
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A Ve. 212. § (1)-(2) bekezdése alapján a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon
vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 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 nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 214. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a
beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő
beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.
A Ve. 218. § (1) bekezdés alapján a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok
alapján dönt.
A beadványt megvizsgálva megállapítható, hogy a kifogás sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c)
pontjában felsorolt választási eljárás alapelveit, ezért a bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött.
A HVB a határozatában a választási eljárásról szóló a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 214.§ (1)
bekezdés, 215. § c) és d) pontján, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. §
(1)-(4) bekezdésein, 307/p. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdés 1. pontján alapul.
Berente, 2014. október 9.
ph
Vitéz András sk
Helyi Választási Bizottság Elnöke
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