Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251
Ikt.sz.: IV.280-8/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. október 9-én Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Tárgyalójában Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási
Bizottságának 16 óra 30 perckor megtartott ülésén.
Napirend:
1. Kurtyán Ferenc által benyújtott kifogás elbírálása
2. Horváth István által benyújtott kifogás elbírálása
Jelen vannak:






Dr. Molnár Péter – elnök
Dr. Horváth E. Írisz – elnök-helyettes
Boros Ferenc – tag
Aszmann Géza – tag
Csikós Mihály - tag

Tanácskozási joggal:




Dr. Göttlinger István HVI vezető
Dr. Kajos Nikolett HVI vezető-helyettes
Neppné Váncsa Éva jegyzőkönyvvezető

1.Kurtyán Ferenc által benyújtott kifogás elbírálása
dr. Kajos Nikolett: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Kurtyán Ferenc 2014. október 8. napján
elektronikus úton kifogást nyújtott be. Ismerteti a kifogás tartalmát.
dr. Molnár Péter: Elmondja, hogy a kifogás az előírt tartalmi követelményeknek megfelel,
így azt a bizottság befogadta.
Rövid úton hivatalon belül értesítették a kifogással érintett szervezeteket. Az érintettek nem
kívántak részt venni a bizottság ülésén, észrevétellel nem kívánnak élni.
dr. Kajos Nikolett Helyi Választási Iroda helyettes-vezetője rövid úton megkereste a Szociális
Központ vezetőjét Rottenbacher Ádámot, aki elmondta, hogy nem kértek engedélyt a jelölő
szervezetek a plakát kifüggesztésére.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szociális Központ
intézményfenntartója sem adott engedélyt a szervezeteknek plakát kifüggesztésére.
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a jogsértés megállapítására tett határozati javaslatot,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadott.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a jogsértő magatartástól a jövőben történő
tartózkodásra tett javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadott.
A bizottság a fentiek alapján az alábbi határozatot hozta:
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
92/2014. (X.9.) HVB HATÁROZATA
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított
hatáskörében eljárva a Kurtyán Ferenc 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 99. I/5. szám
alatti lakos által – választási plakátok tiltott helyen történő elhelyezése miatt - benyújtott
kifogás tárgyában meghozta a következő
HATÁROZATOT:
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a kifogásnak az alábbiak
szerint helyt ad:
Megállapítja, hogy a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet a Szekszárd, Mérey u. 33-37. sz.
alatt lévő Dr. Kelemen József Idősek Otthona kerítésén Ács Rezsőt, mint a jelölő
szervezet polgármester jelöltjét, valamint Dr. Tóth Gyulát, mint a jelölő szervezet helyi
önkormányzati képviselő jelöltjét ábrázoló plakátok elhelyezésével megsértette a Ve.
144. § (4) bekezdését, miszerint épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a
tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján eltiltja a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.
A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani a Nemzeti Választási
Bizottságnak címezve.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly
módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon
megérkezzen a választási bizottsághoz.
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 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.
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A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a
fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
INDOKOLÁS
Kurtyán Ferenc 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 99. I/5. szám alatti lakos 2014. október
8. 11 óra 50 perckor kifogást nyújtott be Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási
Bizottságához.
A kifogásban foglaltak szerint a Dr. Tóth Gyulát és Ács Rezsőt, mint a FIDESZ-KDNP
jelölő szervezetek képviselő jelöltjeit népszerűsítő plakátok elhelyezésének módja sérti a Ve.
2. § (1) bekezdésének c), illetve e) pontját, valamint a 144. § (4) bekezdését.
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának Mérey u. 33-37. alatt lévő Dr.
Kelemen József Idősek Otthona kerítésén Dr. Tóth Gyulát és Ács Rezsőt, mint a FIDESZKDNP jelölő szervezet képviselő jelöltjeit népszerűsítő plakátokat helyeztek el. A
folyamatosan fennálló, jogsértő állapotról 2014. október 7. napján készült felvételeket
csatoltak.
A plakátok kihelyezése – a kérelem szerint – ellentétes a Ve. 144. § (4) bekezdésében
foglaltakkal, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjával. Továbbá abban az esetben, ha a
vagyonkezelői jog gyakorlója nem adta hozzájárulását a plakátok kihelyezéséhez, úgy ez a
magatartás a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját sérti. A kérelem szerint utóbbi esetben a
szándékos jogszabálysértés gyanúja is fennáll.
A kifogást benyújtó kérte Dr. Tóth Gyula és Ács Rezső tekintetében a jogsértés tényének
megállapítását és kérte, hogy tiltsa el őket a további jogszabálysértéstől.
A tényállás feltárásához mellékelt 5 db fényképet, melyek a helyszínen készültek.
A HVB megállapította, hogy a kifogás – Ve. 215. § szerinti – érdemi vizsgálat nélküli
elutasításának okai nem álltak fenn, így annak érdemi tárgyalása nem mellőzhető.
A HVB a benyújtott iratokat áttekintette.
A Helyi Választási Iroda helyettes-vezetője rövid úton 2014. október 9. napján 8 óra 55
perckor a 0620/464-0561-es telefonszámon megkereste a Szociális Központ vezetőjét
Rottenbacher Ádámot, aki elmondta, hogy nem kértek engedélyt a jelölő szervezetek a plakát
kifüggesztésére.
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének hivatalos munkaköri tudomása szerint Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szociális Központ ingatlan tulajdonosa sem adott
engedélyt a szervezeteknek plakát kifüggesztésére.
A választási bizottság megállapította a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, hogy a
FIDESZ-KDNP jelölő szervezet nem rendelkezett a Dr. Kelemen József Idősek Otthona
épülete vagyonkezelőjének engedélyével arra vonatkozóan, hogy az ingatlant körülvevő
kerítésen választási plakátot helyezzen el. Az engedély nélküli plakát kihelyezésével pedig
megsértette a Ve. 144. § (4) bekezdésében foglaltakat.
A vonatkozó jogszabályok értelmében:
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A Ve. szerint:
2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a
következő alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
f) a választási eljárás nyilvánossága.
144. §
…
(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg –
állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog
gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
21. A tényállás megállapítása
43. § (1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a
döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
(2) A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely
alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az
irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.
(3) A választási bizottság a kérelmező részére – kérésére – biztosíthatja a szóbeli
nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is – ha jelen van – lehetővé
kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.
(4) A választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású
tényeket nem kell bizonyítani.
(5) A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen
alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
208. § Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
214. § (1) A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől – áttétel
esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől – számított
harmadik napon dönt.
218. § (1) A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és
megismételteti,
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d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a
155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat.
A Választási Bizottság a megállapított tényállás és a vonatkozó jogszabályok alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Választási Bizottság határozata a Ve. 43. §-ban, 144. §-ban, a 208. §-ban, valamint a 214. §
és 218. §-ban foglaltakon alapul. A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a
223-225. §-ain alapul.

2. Horváth István által benyújtott kifogás elbírálása
dr. Kajos Nikolett: Elmondja, hogy Horváth István 2014. október 9. napján kifogást nyújtott
be választási plakátok jogszabályba ütköző módon történt elhelyezése tárgyában az MSZPPM-EGYÜT-DK jelölő szervezetek ellen. Ismerteti a kifogás tartalmát.
dr. Molnár Péter: Elmondja, hogy a kifogás az előírt tartalmi követelményeknek megfelel,
így azt a bizottság befogadta.
Horváth István: a kifogás benyújtója elmondja, hogy a kifogás alapját képező fényképeket
2014. október 8. napján a délutáni órákban készítette.
A kifogásról rövid úton (telefonon) értesítették a Kurtyán Ferencet az MSZP Helyi
Szervezetének Vezetőjét, aki a HVB ülésén pár perc múlva személyesen megjelent.
Kurtyán Ferenc a jelölő szervezet képviselője áttanulmányozta a kifogást, és elmondja, hogy
2014. október 8. napján valóban kint voltak a dr. Mezei László helyi önkormányzati
képviselő-jelöltet népszerűsítő plakátok, azonban a mai napon a délelőtti órákban a plakátok
eltávolításra kerültek.
Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a jogsértés megállapítására tett határozati javaslatot,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadott.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a jogsértő magatartástól a jövőben történő
tartózkodásra tett javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadott.
A bizottság a fentiek alapján az alábbi határozatot hozta:
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
93/2014. (X.9.) HVB HATÁROZATA
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 307/P. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított
hatáskörében eljárva a Horváth István (lakcím: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 13., személyi
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azonosító szám: 1-770228-4630) által – választási plakátok tiltott helyen történő elhelyezése
miatt - benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
HATÁROZATOT:
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a kifogásnak az alábbiak
szerint helyt ad:
Megállapítja, hogy a MSZP-PM-EGYÜTT-DK jelölő szervezetek a helyi
önkormányzati képviselő jelöltjüket ábrázoló plakátok közterületen lévő fán történő
elhelyezésével - Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő több utcában - megsértette
a Ve. 144. § (4) bekezdés első fordulatát, mely szerint egyes középületeken vagy a
közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi
önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja, valamint a Szekszárdi Önkormányzat
hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008. (II.6.) rendeletének
18. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint nem helyezhető el választási plakát
közterületeken álló fákon.
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján eltiltja a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.
A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani a Nemzeti Választási
Bizottságnak címezve.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly
módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon
megérkezzen a választási bizottsághoz.
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 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 fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a
fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
INDOKOLÁS
Horváth István (személyi azonosító szám: 1-700228-4630, lakcím: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 13.,) –
2014. október 9. napján kifogást nyújtott be Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási
Bizottságához.

A kifogás szerint Szekszárd Megyei Jogú Város területén több utcában (Előhegy u., Székely
Bertalan u.) az MSZP-PM-EGYÜTT-DK jelölő szervezetek helyi önkormányzati képviselő-
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jelöltjeit népszerűsítő választási plakátjai közterületen lévő fákon rögzítve, valamint ragasztva
kerültek elhelyezésre.
Álláspontja szerint a jelölő szervezetek ezzel a magatartással megsértették a Ve. 144. § (5)
bekezdésének első fordulatát, mely szerint egyes középületeken vagy a közterület
meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a
fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben
megtilthatja. A Szekszárdi Önkormányzat hirdető-berendezések és hirdetmények
elhelyezéséről szóló 6/2008. (II.6.) rendeletének 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik: Nem helyezhető el választási plakát közterületeken álló fákon. Tekintettel arra,
hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi rendeletében élt a korlátozás
jogával, így a közterületen álló fán rögzítve, vagy ragasztva elhelyezett plakát sérti a helyi
rendeletben foglaltakat.
A kifogás benyújtója kérte a jogszabálysértés megállapítását, valamint a további
jogszabálysértéstől történő eltiltást.
A tényállás feltárásához mellékelt 3 db fényképet, melyek a helyszínen készültek.
A HVB megállapította, hogy a kifogás – Ve. 215. § szerinti – érdemi vizsgálat nélküli
elutasításának okai nem álltak fenn, így annak érdemi tárgyalása nem mellőzhető.
A HVB a benyújtott iratokat áttekintette.
A Választási Bizottság személyesen hallgatta meg a kifogás benyújtóját, aki részletesen
ismertette a kifogásban előadottakat.
A Választási Bizottság személyesen hallgatta meg az MSZP Helyi Szervezetének vezetőjét,
aki mint a jelölő szervezet képviselője elmondta, hogy 2014. október 8. napján valóban kint
voltak a dr. Mezei László helyi önkormányzati képviselő-jelöltet népszerűsítő plakátok,
azonban Kurtyán Ferenc úgy nyilatkozott, hogy 2014. október 9. napján a délelőtti órákban a
plakátok eltávolításra kerültek.
A fenti személyek nyilatkozata, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, a
Választási Bizottság megállapította, hogy az MSZP-PM-EGYÜTT-DK jelölő szervezetek
helyi önkormányzati képviselő jelöltjét népszerűsítő plakátok közterületen álló fán kerültek
elhelyezésre dróttal történő rögzítéssel. Ezzel a magatartással pedig megsértették a Ve. 144. §
(5) bekezdésében, valamint a Szekszárdi Önkormányzat 6/2008. (II.6.) rendeletének 18. § (2)
bekezdésében foglaltakat.
A vonatkozó jogszabályok értelmében:
A Ve. szerint:
144. §
…
(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát
elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi,
környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
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Szekszárdi Önkormányzatnak a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló
6/2008. (II.6.) rendelete:
A választással kapcsolatos hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályai
18. §
(1) A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései az
irányadók.
(2) Nem helyezhető el választási plakát:
- országos védelem alatt álló középületeken,
- közterületeken álló fákon, utcabútorokon,
- közterületen álló emlékműveken, szobrokon, illetve azok talapzatain,
- közterületen lévő szökőkúton, illetve díszkúton,
- közterületi út, járda, kerékpárút burkolatán festett vagy ragasztott kivitelben,
- villanyoszlop felületére közvetlenül ráragasztott kivitelben.

A Ve. szerint:
21. A tényállás megállapítása
43. § (1) A választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a
döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
(2) A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely
alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az
irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték.
(3) A választási bizottság a kérelmező részére – kérésére – biztosíthatja a szóbeli
nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is – ha jelen van – lehetővé
kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.
(4) A választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és a köztudomású
tényeket nem kell bizonyítani.
(5) A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen
alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
208. § Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
214. § (1) A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől – áttétel
esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől – számított
harmadik napon dönt.
218. § (1) A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
(2) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
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c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és
megismételteti,
d) a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a
155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat.
A Választási Bizottság a megállapított tényállás és a vonatkozó jogszabályok alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Választási Bizottság határozata a 43. §-ban, 144. §-ban, a 208. §-ban, valamint a 214. § és
218. §-ban foglaltakon alapul. A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223225. §-ain alapul.

Dr. Kajos Nikolett: Megköszöni a megjelenteknek a részvételt. Tájékoztatja a bizottságot,
hogy a határozatok a www.szekszard.hu honlapon is megjelennek.
A jelenlévők részéről további észrevétel nem hangzott el, az elnök a bizottság ülését 17 óra
30 perckor berekeszti.
K.m.f.
_______________________________
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_______________________
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elnök-helyettes

__________________________
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tag

_______________________________
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___________________________
Boros Ferenc
tag

____________________________
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