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Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
94/2019. (X.18.) HVB határozata

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága Bomba Gábor László .... szám alatti lakos
(a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában hat igen szavazattal –
meghozta a következő

határozatot:
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A választási bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet – személyesen, levélben (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.),
telefaxon (74/504-198) vagy elektronikus levélben (valasztasinfo@szekszard.hu) – fellebbezést
nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó Szekszárd Megyei jogú Város Helyi Választási
Bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz. A
határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 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 a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében 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 fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
Az eljárás illetékmentes.
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INDOKOLÁS

A Beadványozó 2019. október 16-án 16 óra 01 perckor írásban kifogást nyújtott be a HVB-hez
(a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt választási eljárási alapelvek sérelme miatt.
Állította, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Ács Rezső, Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere és egyben a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje megsértették a
választás tisztasága megóvásának, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség és
a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit. Jogsértő magatartásként különböző
bejegyzéseknek, fotóknak és videóknak a 2019. október 13-ára kitűzött polgármester és
önkormányzati képviselőválasztást megelőző kampányban Ács Rezső Facebook oldalára való
feltételét és ott tartását jelölte meg.
A kifogás benyújtásának szabályait a Ve. 208-212. §-ai tartalmazzák.
A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Ve. 139. § (1) bekezdése alapján választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50.
naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.
A Ve.10. § (1) értelmében a törvényben meghatározott határidők jogvesztők.
A (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a határidőket naptári napokban kell számítani.
A (3) bekezdés szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság
döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.
A (4) bekezdés kimondja, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási
szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell
tekinteni.
A HVB a fent felhívott jogszabályi rendelkezések alapján megállapította, hogy a kifogással
érintett választási kampány 2019. október 13. napjának 19.00 órájáig tartott. Ehhez képest a
kifogást a Ve. fent felhívott rendelkezési alapján 2019. október 16-án 16.00 óráig lehetett
volna benyújtani. Mivel a Beadványozó kifogása ezt követően érkezett, azt elkésettnek kell
tekinteni, ezért a HVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223226.§ -ai rendelkeznek. A jogorvoslati eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja biztosítja.
Szekszárd, 2019. október 18. napján

dr. Kulcsár Ágnes
HVB elnök
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