
Balatonőszödi Helyi Választási Bizottság

2/2022. (III.30.) számú határozata

A  Balatonőszödi  Helyi  Választási  Bizottság  a  H.  T.  Gy.  (a  továbbiakban:
Beadványozó) magánszemély által benyújtott közérdekű bejelentés tárgyában – 5
igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A  Balatonőszödi  Helyi  Választási  Bizottság  Havasy  Tamás  György  2330
Dunaharaszti  Pf.  103 lakos választópolgár  (továbbiakban:  Beadványozó)  Türjei
Attiláné delegált  HVB  tag  által  választás  rendjének  megsértése  megállapítására
benyújtott bejelentését kifogásnak tekinti és átteszi a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező Somogy 04. számú Országos Egyéni Választási Bizottságnak.

A  Balatonőszödi  Helyi  Választási  Bizottság  (továbbiakban:  HVB)  a  Ve  213.§  (1)
alapján  döntött  a  kifogás  áttételéről,  mely  szerint  ha  a  Választási  Bizottság
megítélése  szerint  a  kifogás  elbírálására  nem  rendelkezik  hatáskörrel  és
illetékességgel,  az  ügyet  –  legkésőbb  a  beérkezését  követő  napon  –
jegyzőkönyvbefoglalt  döntéssel  átteszi  az  annak  elbírálására  hatáskörrel  és
illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. 

A Helyi  Választási Bizottság elrendeli  a határozat közlését, Balatonőszöd Községi
Önkormányzat honlapján való közzétételét.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

Beadványozó  2022.  03.  29.  napján  kifogást  nyújtott  be  a  Helyi  Választási  Iroda
vezetőjéhez.

A kifogás áttétele szükséges a Ve. 297. § (1) bek. alapján: „Az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság dönt

b)  minden  olyan  kifogásról,  amely  kifejezetten  az  egyéni  választókerületi
választáshoz kapcsolódik.”



A  fentiekre  tekintettel  a  választási  Bizottság  megítélése  szerint  a  kifogás
elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet- legkésőbb a
beérkezését  követő  napon-  jegyzőkönyvbe  foglalt  döntéssel  átteszi  az  annak
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Választási Bizottsághoz.

A Ve.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.

A Ve. 209. § (1) bek. szerint: „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.”

Az illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény 33.§  (2)  bekezdés l.  pontja  alapján
tárgyánál  fogva  illetékmentes  a  választással,  valamint  a  népszavazással
kapcsolatos  törvényekből  folyó  jogok  érvényesítésével,  kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos eljárás.

A határozat a Ve. 44. § (1), 46.§ 208-212.§., 213.§ (1) bekezdés,221. § (1) bek. és
297. § (1) bek. b.) pontja és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1)
bekezdés s) pontján alapul. 

Balatonőszöd, 2022. 03.30.

Sziksz Jánosné

a Helyi Választási Bizottság 

elnöke


