Paks Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: ye.) 210. s-ban foglalt hatáskörében eljárva a
helyi választási iroda vezetőjével kapcsolatban benyújtott kifogás tárgyában meghozta a
következő határozatot:
.

.

14/2017.(VIII.21.) HVB határozat

‘

‘

A Helyi Választási Bizottság Medveczki Zoltán által ~017. augusztus 18. napján a Helyi
Választási Iroda vezetője, dr. Blazsek Balázs személyére vonatkozóan a választási
eljárásból való kizárása iránt benyújtott választási kifogást elutasítja.
Egyben elrendeli a• határozat közlését Paks Város Önkormányzat hirdetőtábláján és a
www.paks. hu elnevezésű honlapján.
‚

E határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottságnak címezve (7101 Szekszárd, Pf: 82) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2017 augusztus
24. napján du. 16 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidőt
naptári nap’okban kell számolni. A fellebbezés benyújtásának határideje jogvesztő
hatályú, és tárgyi illetékmentes.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának
alapját, a jogszabálysértés bizonyítékait, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és ha lakcímétől (székhelyétől eltér- postai értesítési címét, a fellebbezés
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópol~ár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságot’ igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A fellebbe2és tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottj ának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.
—
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Indokolás

‘

.

Medvczki Zoltán 2017. augusztus 18-án elektronikus levélben beadványt nyújtott be
egyrészt Paks Város Önkormányzatához, másrészt a Helyi Választási Bizottsághoz. A
beadvány Választási Bizottságnak címzett részében kizárási indítványt terjeszt. elő,
melyben kétte dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, minta HVI vezetőjének a választási
eljárásból való kizárását, arra hivatkozással, hogy nemvárható el tőle az ügy tárgyilagos
megítélése.
.
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A Ve. 212. ~ alapján a kifogásnak a következő előírásoknak kell megfelelni:
„A kifogást írásban
személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
eljuttatva lehet benyújtani.
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
-

-

‚

a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának 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.
(3) A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét”.
-

-

215. S A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. 5 szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tartalmazza a 212. 5(2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem
A beadványt megvizsgálva a bizottság megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.
előzőekben leírt rendelkezéseinek, így azt figyelemmel a Ve. 215. 5 -ban foglaltakra,
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A HVB határozata a választási eljárásról szóló XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 210.
5- rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. (1) bek. és 223. 225 Sam alapul. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.~ (2) bekezdés 1. pontja
alapj án tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint népszavazással
kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos eljárás.
—

Paks, 2017. augusztus 21.

dr P to ky van
HVB eln~khelyettes

