Paks Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 240. b-ban fog[alt hatáskörében eljárva a
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot:

2712017.(09.14.) HVB határozat
A Hely! Választási Bizottság a Figler Csaba által 2017. szeptember 13. napján a 2017.
szeptember 10. napján megtartott időközi polgármesterválasztásban az urnák lezárásával
kapcsolatban benyújtott 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 szeptember
17. napján du. 16 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidőt naptári
napokban 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 [akcímmel
nem rendelkező választópolgár 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 fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus [evélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.
—

Indokolás
A kifogást benyújtó 2017. szeptember 13-án több elektronikus levélben nyújtotta be a
Választási Bizottságnak címzett kifogását. A kifogásban az alábbiakat adta elő:
Az 1. számú szavazókörben nem az egységcsomagban levő műanyag plombákka[ zárták le
a műanyag szavazóköri dobozokat, ami véleménye szerint jogszabálysértést valósított
meg, ezáltal feltételezhetően sérült a választás tisztaságának elve.
A Helyi Választási Bizottság az eset körülményeit megvizsgálva arra a megállapításra
jutott, hogy jóllehet a műanyag plombákat nem használták az urnák lezárásánál, de az
urna más módon történő lezárása: nemzetiszínű szalag, urnazáró címke, pecsét az urnákat
a választás tisztaságának megtartására alkalmassá tették.

A szavazókörben az SZSZB tagjainak létszáma a szavazókör nyitva tartási Idejében a
törvényi minimumként meghatározott 3 fő alá egyszer sem csökkent, sőt figyelemme[ arra,
hogy a szavazókörben 4 delegált tag is tevékenykedett, a Létszám kétszeresen is biztosítva
volt.
A nap folyamán Illetve az urnák esti bontásakor az SZSZB egyik tagja sem észtette, hogy
bármetyik urna lezárása sérült lett volna. Az urnák sértetlenségét tényként fogadták el. Az
urnák sértettenségét a választás napján, valamint az azóta eltelt időben a beadványozó
sem kifogásolta.
A Választási Bizottság átláspontja szerint a ye. 2. * 1) a) pontjában alapelvként megjet
választás tisztasága nem sérült a választás folyamán.
Etőzőekben kifejtettekre tekintettel a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint,
határozat indokoLásában megjelölt jogszabályhelyek alapján döntött.
A HVB határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: ye.)
14. rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a ye. 221. (1) bek. és 223. —225
am alapul. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.* (2) bekezdés 1. pontja alapján
tárgyánál fogva itletékmentes a választással, valamint népszavazással kapcsolatos
törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésévet kapcsolatos
eljárás.
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Paks, 2017. szeptember 14.
~
Bedecs Ferenc H

