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Tárqv: K.J.-né magánszemé|y á|ta| benyújtott kifogás elbírálása

Gyömrői Helyi Választási Bizottság

81l2o14. (x.o3.) számú határozata

A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság K.J-né magánszemé|y (továbbiakban
beadványoző) á|ta| benyújtott kifogás tárgyában meghozta az a|ábbi

határozatot:

A Gyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság a kifogást érdemi vizsgá|at né|kÜ| e|utasítja.

A vá|asztási bizottság e|sőfokÚ határozata e|len meghozata|átó| számított 3 napon
be|Ü| a központi névjegyzékben szereplő vá|asztópo|gár, je|ö|t, je|ölő szervezet,
továbbá az Ügyben érintett természetes és jogi szemé|y, jogi szemé|yiség nélkü|i
szervezet a Pest Megyei TerÜleti Vá|asztási Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház
U, 7.) címzett fellebbezést nyújthat be jogszabá|ysértésre hivatkozással, il|etve a
vá|asztási bizottság mér|ege|ési jogkörben hozott határozata elIen, úgy, hogy
megérkezzen a határozatot hozó vá|asztási bizottsághoz (Cím: 2230 Gyömro, Fcí tér
1,sz', e-mai: ieqvzo@qvomro'hu, fax: 29 330-078) |egkésődb 2014. október 6-án
(hétfőn) 16'00 óráig. A fe||ebbezésnek tarta|maznia ke|| a kére|em Ve' 223. s (3)
bekezdése szerinti a|apját, a benyújtójának nevét, |akcímét (székhe|yét) és _ ha a
|akcímétő| (székhelyétó|) e|tér - postai értesítési címét, a kérelem benyÚjtójának
szemé|yi azonosítóját, i||etve ha a kÜlfö|dön é|ő, magyarországi |akcímme| nem
rende|kező vá|asztópo|gár nem rende|kezik szemé|yi azonosítóva|, a magyar
á||ampo|gárságát igazo|ő okiratának típusát és számát, vagy jelö|ó szervezet Vagy
más szervezet esetében a bírósági nyi|vántartásba-véte|i számát. A fe||ebbezés
tarta|mazhatja benyújtójának telefaxszámát Vagy e|ektronikus Ievé|címét, i||etve
kézbesítési megbízottjának nevét és te|efaxszámát vagy e|ektronikus |evé|címét. A
fe||ebbezésben újtények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indoko lás

t .

Beadványozó szemé|yesen 2013' október 3-án 11.00 órakor a He|yi Vá|asztási
Bizottság E|nökének címzett kifogást nyújtott be az a|ábbitarta|omma|:



,,A Ve. tv. 2. s. () bek. a', e', C. pontjában foglaltak megsértése mÍatt választási
kifogást terjesztek eIő a FIDESZ szóróIapját 2014. október 2-án 14'00 óra körül
kézbesÍtő személy ellen, miután a FIDESZ-es szórolapok elhelyezése közben az én
postaládámbol és a szomszédok postaládájából a benne Iévő osszehajtott papÍrt
kiszedte. amit előtte egy másik kézbesÍtő összehajtva betett a postaládákba' Ezután
én személyesen rákérdeztem, hogy ezt miért csinálja? Válasza az volt, hogy otthon
eI akarja olvasni. Megkérdeztem, hogy hány példányban akarja elolvasni, mivel
láttam, hogy a kosara egyik oldalában a FIDESZ-es szorólapok voltak és a kosara
másik oldalába helyezi a postaládából kivett anyagokat.

Kérem a Választási Bizottságot, hogy a kifogásomban előterjesztett törvénysértést
áIlapítsa meg és a szorolap terjesztőjét e tevékenységtől azonnali hatállyaltiltsák el.,,

l l .

A vá|asáási e|járásról szó|ó 2013, évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 208. $-a
szerint kifogást a vá|asztásra irányadó jogszabá|y, i||etve a vá|asztás és a vá|asztási
e|járás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabá|ysértés)
hivatkozással a központi névjegyzékben szerep|ő vá|asztópolgár, je|ö|t, je|ö|ő
szervezet, továbbá az Ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
né|küli szervezet nyújthat be.

AVe.215. s c) pontja kimondja: ,,A kifogástérdemi vizsgá|at nélkü| e| ke|| utasítani,
ha nem tarta|mazza a 212. s (2) bekezdésében fog|a|takat.' ' A Ve. 212. s e)
bekezdése b) pontja szerint: ,,A kifogásnak tarta|maznia ke|| a jogszabálysértés
bizonyítékait''

A Gyömroi He|yi Vá|asztási Bizottság megvizsgá|ta a kifogássa| szemben
támasztott törvényi követelményeket, megá||apította, hogy a beadvány nem
tarIa|mazza a jo g sza b á | ysé rtés b i zo n y íté ka i t.

i l t .

AGyömrői He|yi Vá|asztási Bizottság hatásköre és határozata a Ve'2'S (1) a) ése)
pontjában' 10. $-ában, 14. $ (2) bekezdés d) pontjában, 44. s (1) bekezdésében, 45.
$ (1) és (2)bekezdésében,46. $-ában,208-209.s (2) bekezdésében,212. $-ában,
214. s (1) bekezdésében,218. s (1) bekezdésében, a jogorvos|ati |ehetőségről szó|ó
tájékoztatás pedig a Ve. 10. s (3),221. $, a 223-225. $-okon a|apul.

Gyömrő, 2014' október 03.


