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A Gyömrői He|yiVá|asztásiBizottságDucsaiSándor,a F|DESZ-KDNP,mintje|e|ő
(továbbíakban
szervezetképvise|etében
beadványoző) benyújtott
kifogástárgyában
meghoztaaz a|ábbi
határozatot:
A Gyömrői HelyiVá|asztásiBizottsága kifogástérdemivizsgá|atné|kü|
e|utasítja.
A vá|asztásibizottságe|sőfokuhatározatae||enmeghozata|átó|
számított3 napon
je|ö|t,je|ö|ő szervezet,
be|Ü|a központi névjegyzékben
szereplő vá|asztópo|gár,
jogi szemé|yiség
továbbá az Ügybenérintett
természetesés jogi szemé|y,
né|kü|i
szervezeta Pest MegyeiTerü|etiVálasztásiBizottsághoz(1052Budapest,Városház
nyújthatbe jogszabá|ysértésre
u. 7.) címzettfe||ebbezést
hivatkozássa|,
illetvea
jogkörben
vá|asztási bizottság mér|ege|ési
hozott határozatae||en,úgy, hogy
megérkezzen
hozó választásibizottsághoz(Cím:2230Gyömro, Fő tér
a határozatot
1.sz.,e-mai:ieqvzo@qvomro.hu,
fax: 29330-078)|egkésőbb
2014. október6-án
(hétfő)16.00óráig. A fel|ebbezésnek
kel| a kére|em
tarta|maznia
Ve.223, s (3)
(székhe|yét)
bekezdéseszerintia|apját,a benyújtójának
nevét,|akcímét
és _ ha a
_
(székhe|yétől)
|akcímétő|
e|tér postai értesítési
címét,a kére|embenyújtójának
szemé|yiazonosítiját,i||etveha a kÜ|fo|döné|ő,magyarországi|akcímme|
nem
rende|kezóválasztópolgárnem rende|kezikszemé|yiazonosítóva|,
a magyar
igazo|óokiratánaktípusátés számát,vagy jelölő szervezetvagy
á||ampo|gárságát
más szervezet esetébena bíróságinyi|vántartásba-véte|i
számát. A fe||ebbezés
tartaImazhatja
benyÚjtójánakteIefaxszámátVagy eIektronikusIevé|címét,
i||etve
kézbesítési
megbízottjának
nevétés te|efaxszámát
Vagy elektronikus
|evé|címét'
A
fellebbezésben
újtények
ésbizonyítékok
is fe|hozhatók.
Indoko|ás
t.
Beadványozóe|ektronikus
úton(e-mai|)2014' oktiber 02-án, 7.59 órakor, a Helyi
Vá|asztásiBizottságE|nökénekcímzettkifogástnyújtott
be az a|ábbitarta|omma|:
képező szóróIapot terjeszt
,fi Gyömrői Polgári Kör Egyesület a kifogás mellékletét
Gyömrőn, amelyetfolyamatosana lakosságipostaládákba helyeznekeI A szórolap a
Ve. 140.$és 144.$(1)pontjaszerintkampányeszköznekminősül'

A Gyomrői Polgári Kor EgyesÍjletáltal terjesztettszóróIap (1.melléklet)
megjelenési
jelolő
formája azt a látszatot kelti, mintha az a FIDE9Z-KDNP
szervezet szorólapja
lenne, de ez nem felel meg a valiságnak. A FIDESZ-KDNP- seínországos, sem
helyi szervezeti utján _ nem kötött vátasztási megáItapodásta Gyomrői Polgári Kör
Egyesülettel, és nem támogatjaa szervezetet,illetve tevékenységet,
A szórolapon
használt arculati elemek és a szóróIap színvilága, illetve az ezekből adodó
összhatása jelentos mértékuegyezőségetmutat a FIDESZ-KDNP jelolő szervezet
áItal hasznáIt arculati elemekkel, ezért a választopolgárok megtévesztésére
alkalmas, ugyanis azt a látszatot kelti számukra, hogy a szirólap á F|DESZ-KDNP.
től, Vagy azzal politikai együttm(ikodésbenlévő szervezettőI származik. Így
különösen: a jelalő szeruezet által használt narancssárga kor alakú logó
megtévesztésig
hasonlíta F|DESZ ésjelöltjei kiadványain,sajtoeseményein
és más
kampánytevékenysége
keretében,valaminta szavazolapokon használt logójára, a
szórólap domináns narancssárga színvilága fe|erősÍtia fentiekben részletezett
megtévesztőhatást. A F|DESZ logójával való visszaéIésÍ
és a választópolgárok
megtévesztésének
szándékát megerősítÍ,hogy a GyömrőÍ Polgári Kör Egyesület
kizáróIag a választási kiadványon használja ezt a megjelenést,egyéb anyagain,
illetvekozösségioldalán te|jesenmás logót használ (2. melléklet).
A jeIöIő szervezet által terjesztett szorólap tartalma szintén a Ve' hivatkozott
rendelkezésetbetjtközik. Az első oldalon SpaiÍsMiklóst elnokként,és a ,,FIDEszjelöli meg a kiadvány,azonban SpatÍsMiklós
KDNP önkormányzati képviselője,,-ként
semmilyen tisztségetnem visel sem a FlDEsz-ben, sem a KDNP-ben, illetve ezek
helyi szervezeteiben sem, továbbá nem a FIDESZ-KDNP jelöItje, a FIDESZ-KDNP
nem támogatjaőt, illetvetevékenységét.
Tartalmiszempontbóla szórólap egészében,
de kÍ'jlönosenaz alábbielső mondatais
a váIasztok megtévesztésére
alkalmas: ,,Köszöntjük onöket, városunk mÍnden
lakosát, az egykor _ orbán Viktor által - életre hívottpolgári körök mozgalom
gyomrői egyesülete nevében.,'Szinténa vá|asztokmegtévesztésére
alkalmas,hogy
a kiadvány,,AF|DESZ,,civiltagozataként'',,
definiálja a szervezetet.
A szórólap megjelenése, Ílletve egyes tartalmi elemei külön-küIön, illetve
összességÍjkbenis azt a megtévesztőlatszatotkeltik,mintha a szórólap a FIDESZKDNP.Iő| származna, illetve a jelölő szervezetnek,valamintjeloltjeiknekkapcsolata
Iennea F IDESZ-KDNP-ve|.
_
jogszabáIysértőtevékenysége
A szórolap, illetvea Gyömrői Polgári Kör EgyesÍ'ilet
a Ve. hivatkozott rendelkezései szerint
sérti a választás tisztaságát, az
eséIyegyenlőséget
a jelöltek, illetvejelolő szervezetek közott, továbbá a johiszemű
ésrendelteté
sszerűjoggyakorlásba ütközik.
A fentÍekalapján kérema T. Választási Bizottságot,hogy jelen kifogásomnakteljes
helyt adni, valaminta jogszabálysértéstényét
terjedelmében
megállapítani,továbbá
jelöIő
a
szervezeteta továbbÍjogsértéstőI
eltiltaniszíveskedjen.
A fenti Ílgybenaz alábbi tárgyi bizonyÍtékokat
terjesztemelő, amelyeketmellékelten
csatolok. Alátámasztás céIjából a FIDE9Z-KDNP áItal terjesztett szórolapot (3.
melléklet)is csatolom a kifogáshoz,amely alapján a Gyömrői Polgári Kor Egyest)Iet

alkalmas voltát a T, Választási
álta| terjesztettszórolap választók megtévesztésére
Bizottságelbírálhatja.,,
il.
Ve.) 208. $-a
A vá|asztásie|járásró|szó|ó 2013.éviXXXVI. törvény(továbbiakban:
jogszabá|y,
i||etvea választásésa vá|asztási
szerintkifogástavá|asztásrairányadó
megsértésére
hivatkozássa|
a központinévjegyzékben
szerep|ó
eljárása|apelveinek
je|ö|t,
je|ö|ő
szervezet,továbbáaz Ügybenérintett
természetes
vá|asztópo|gár,
ésjogi
jogi szemé|yiség
né|kü|i
szervezetnyújthat
be.
szemé|y,
A Ve. ,,2o9.s 0 A kifogást úgykell benyújtani,hogy az legkésőbba sérelmezett
jogszabálysértéselkövetésétőlszámítottharmadik napon megérkezzena kifogás
rendelkező választási bizottsághoz.
elbírálásárahatáskörrel ésilletékességgel
(2) Folyamatosan fennáIló tevékenységesetében a kifogást a sérelmezett
fennállásának teljes időtartamaalatt be lehet nyújtani.A jogorvoslati
tevékenység
kezdő időpontja, hanem az az
határidő kezdete nem a sérelmezetttevékenység
utolsó időpont,amikora sérelmezettállapotmégfennáll.,,
AVe.215. s c) pontjakimondja:
,,Akifogástérdemivizsgá|atnélküle| ke||utasítani,
fog|a|takat.''
A Ve. 212. s e)
ha nem tarta|mazza
a 212. s (2) bekezdésében
ke||a jogszabá|ysértés
bekezdéseszerint:,,Akifogásnaktarta|maznia
bizonyítékait''
A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság megvizsgá|taa kifogássa|szemben
támasztott törvényi követe|ményeketés megállapította,hogy a becsatolt
időpontjanemá||apítható
dokumentumok
a|apjána jogsértés
elkövetésének
megés
jogsértőtevékenység
fo|yamatos
fenná||ása
sem bizonyított.
il1.
A Gyömrői He|yiVá|asztásiBizottsághatásköreéshatározata
a Ye.2' S (1)a) ése)
pontjában,
10.$-ában,14,$ (2)bekezdés
44. s (1)bekezdésében,
45.
d) pontjában,
46. $.ában,208-209.$-ában,212. s-ában,214'$.ában,
$ (1)és(2) bekezdésében,
218. s (1)-(2)bekezdésében,
a médiaszo|gá|tatásokró|
és a tömegkommunikációró|
szó|ó 2010. éviCD(XXV. törvény2 s (2) d) pontjában,46. s (9) a)-d)pontjában,
203' s 22. c) pontjábanfog|a|takon
a|apu|,a jogorvos|ati|ehetőségrő|
szó|ó
-225.
pedig
(3),221.
a Ve. 10.s
tájékoztatás
$, a 223.
S-okona|apu|'
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