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Tárqv: K.J.-némagánszemé|y
kifogáselbírálása
á|ta|benyújtott
Gyömrői Helyi Választási Bizottság
81l2o14.(x.o3.)számúhatározata
A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság K.J-né magánszemé|y(továbbiakban
beadványoző)á|ta|benyújtott
kifogástárgyábanmeghoztaaz a|ábbi
határozatot:
A Gyömrői He|yiVá|asztásiBizottsága kifogástérdemivizsgá|atné|kÜ|
e|utasítja.
A vá|asztásibizottságe|sőfokÚhatározatae|lenmeghozata|átó|
számított3 napon
je|ö|t,je|ölő szervezet,
be|Ü|a központi névjegyzékben
szereplő vá|asztópo|gár,
jogi szemé|yiség
továbbá az Ügybenérintett
természetes
és jogi szemé|y,
nélkü|i
szervezeta Pest MegyeiTerÜletiVá|asztásiBizottsághoz(1052Budapest,Városház
U, 7.) címzettfellebbezést
nyújthat
be jogszabá|ysértésre
hivatkozással,il|etvea
jogkörben hozott határozataelIen, úgy, hogy
vá|asztási bizottság mér|ege|ési
megérkezzena határozatothozó vá|asztásibizottsághoz(Cím:2230 Gyömro, Fcítér
1,sz', e-mai: ieqvzo@qvomro'hu,
fax: 29 330-078)|egkésődb2014. október 6-án
(hétfőn)16'00 óráig. A fe||ebbezésnek
tarta|maznia
ke||a kére|em
Ve' 223. s (3)
(székhe|yét)
bekezdéseszerintia|apját,a benyújtójának
nevét,|akcímét
és _ ha a
(székhelyétó|)
|akcímétő|
e|tér- postai értesítési
címét,a kérelembenyÚjtójának
szemé|yiazonosítóját,i||etveha a kÜlfö|dön é|ő, magyarországi|akcímme|
nem
rende|kezővá|asztópo|gárnem rende|kezikszemé|yiazonosítóva|,
a magyar
igazo|őokiratánaktípusátés számát, vagy jelö|ó szervezetVagy
á||ampo|gárságát
más szervezet esetébena bíróságinyi|vántartásba-véte|i
számát. A fe||ebbezés
tarta|mazhatja
benyújtójának
telefaxszámátVagy e|ektronikusIevé|címét,
i||etve
kézbesítési
megbízottjának
nevétés te|efaxszámát
vagy e|ektronikus
|evé|címét.
A
fe||ebbezésben
újtények
ésbizonyítékok
is felhozhatók.
Indokolás
t.
Beadványozó szemé|yesen2013' október 3-án 11.00 órakor a He|yiVá|asztási
BizottságE|nökénekcímzettkifogástnyújtott
be az a|ábbitarta|omma|:

,,A Ve. tv. 2. s. () bek. a', e', C. pontjában foglaltakmegsértésemÍattválasztási
kifogást terjesztekeIő a FIDESZ szóróIapját 2014. október 2-án 14'00 óra körül
kézbesÍtőszemélyellen, miután a FIDESZ-es szórolapok elhelyezéseközben az én
postaládámbol és a szomszédokpostaládájából a benne Iévő osszehajtottpapÍrt
kiszedte. amit előtte egy másik kézbesÍtőösszehajtva betetta postaládákba' Ezután
énszemélyesenrákérdeztem,hogy ezt miértcsinálja? Válasza az volt, hogy otthon
eI akarja olvasni. Megkérdeztem,hogy hány példánybanakarja elolvasni, mivel
láttam, hogy a kosara egyik oldalában a FIDESZ-es szorólapok voltak és a kosara
másik oldalába helyezi a postaládából kivettanyagokat.
Kérem a Választási Bizottságot, hogy a kifogásombanelőterjesztetttörvénysértést
áIlapítsameg ésa szorolap terjesztőjét
e tevékenységtől
azonnalihatállyaltiltsákel.,,
ll.
A vá|asáási e|járásrólszó|ó 2013,éviXXXVI. törvény(továbbiakban:
Ve.) 208. $-a
szerintkifogásta vá|asztásrairányadójogszabá|y,i||etvea vá|asztásés a vá|asztási
(a továbbiakban együtt: jogszabá|ysértés)
e|járás alapelveinek megsértésére
hivatkozássala központi névjegyzékben
szerep|ő vá|asztópolgár,je|ö|t, je|ö|ő
jogi személyiség
szervezet,továbbáaz Ügybenérintett
természetes
ésjogi személy,
né|küli
szervezetnyújthat
be.
AVe.215. s c) pontjakimondja:
vizsgá|atnélkü|
e| ke||utasítani,
,,Akifogástérdemi
ha nem tarta|mazza
a 212. s (2) bekezdésében
fog|a|takat.''
A Ve. 212. s e)
bekezdése b) pontjaszerint:,,A kifogásnaktarta|maznia
ke||a jogszabálysértés
bizonyítékait''
A Gyömroi He|yi Vá|asztási Bizottság megvizsgá|taa kifogássa|szemben
támasztott törvényi követelményeket,megá||apította,
hogy a beadvány nem
tarIa|mazzaa jogsza bá |ysértésbizony íté
kait.
ilt.
AGyömrői He|yiVá|asztásiBizottsághatásköreéshatározata
a Ve'2'S (1)a) ése)
pontjában'
(2)
pontjában,
10.$-ában,14.$
bekezdés
44. s (1)bekezdésében,
d)
45.
(1)
(2)bekezdésében,46.
(2)
és
bekezdésében,212.
$
$-ában,208-209.s
$-ában,
214.s (1)bekezdésében,218.
a jogorvos|ati
|ehetőségről
szó|ó
s (1)bekezdésében,
pediga Ve. 10.s (3),221.$, a 223-225.$-okona|apul.
tájékoztatás

Gyömrő, 2014'október03.

