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Iktatószüm: H1K14754-1/2018. Tárgy: kifogás elbírálása

69/2018. (IV. 11.) OEVB határozat

Samu Tamás Gergő kifogásának elbírálásáról

A Békés Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) Samu Tamás Gergő

a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje által
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő’

határozatot:

A Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Molnár József Csabacsűd
Nagyközség polgármestere általa csabacsűdi választópolgárokhoz irt levél - melyben arra
kéri a választópolgárokat, hogy szavazatukkal támogassák Dankó Bélát a FIDESZ-KDNP
országgyűlési képviselőjelöltjét - sérti a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti
esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó alapelvet (Ve. 2. (1) bekezdés c) pont).

Ezért a Bizottság Molnár Józsefet, Csabacsűd Nagyközség polgármesterét íz további
jogsértéstó’! eltiltja. A Bizottság bírság kiszabását meflőzi.
Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár. jelölt, jelölő szervezet.
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet —

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata
ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (cím: 5630 Békés. Petőt
u. 2.), telefaxon (faxszám: 66/411-230) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:
varoshazaűbekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy. hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig, azaz legkésőbb 2018. április 14-én 16.00
óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő hatályú.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra

hivatkozást,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)

eltér - postai értesitési címét.
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. illetve ha a külföldön élő.

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonositóval, a mngyar állampolgárságát igazoló okiratának tipusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
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levélcímét. A fellebbezésben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi
illetékmentes.

Indokolás

I. A kifogás tartalma

Samu Tamás Gergő
a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje 2018. év április hó 08. napján 16 óra

03 perckor elektronikus levélben kifogást nyújtott be. Ennek keretében a Molnár József

Csabacsűd Nagyközség polgármestere által a csabacsűdi választópolgárokhoz irt levéllel
kapcsolatban tett kifogást.

A kifogásban egyebek mellett előadta. hogy „A Kúria KvkÍV37.36072014!2, számú

határozatában foglaltak szerint az állat,z és a helyi önkornzánvzat, mint a közhatalom

nwgtesiesitője választási kwnpányban nem vehet részt, amennyiben azonban a választási

kampámban semleges pozícióját feladva mégis ci: eikjelölősze;Tezet vagjjeliilt mellett tűnik

fd. azzal megsért! ajelöhek ésjelölő szervezetek esélvegvenlőségének alapelvét.

Ezért ci kwnpánvidőcak alatt ci jelöltek ésjelöló’ szervezetek esélvegyenhívégének érvényesítése

érdekében az állami, illene az önkormányzati szerveknek tartózkodniuk kell atól, hogy apártok

szabad versengésébe beavatkozzanak.

Véleményem szerint (‘sahacsűd Nagyközség polgármestere magatartása azzal, hogy 201$.

április 6—án ci csahacsűdi postaládákha dobott levelében nyütcm ci Fidesz—KDNP támogatására

hív fel. alkalmas arra, hogy helyi s:inten megbontsa ci jelölő szervezetek egyenlő esélyét ci

választói akarat kialakításában, ezzel pedig megsérti a Ve. 2. ‘ (1) bekezdés c) pontja szerinti

alapelveket “esélyegvenlővég ajelöhek és ajelölőszervezetek között”. Emian kifbgással élek a

választási bizottság előtt!

A Kifogásitevő okirati bizonyítékként csatolta Molnár József Csabacsűd Nagyközség

polgármestere által a csabacsűdi választópolgárokhoz irt levél másolatát.

II. A Bizottság döntése és jogi indokai

A Bizottság a kifogást megvizsgálta és az alábbi tényállást állapította meg.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. -a
kimondja, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási

eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a
központi névjegyzékben szereplö választópolgár. jelölt, jelölő szervezet. továbbá az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 212. * (1) bekezdése értelmében a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon

vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A Ve. 209. (I )-(2) bekezdéseinek rendelkezései szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy

az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon
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megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási
bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett
tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő
kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor
a sérelmezett állapot még fennáll.

A Ve. 214. (1) bekezdése értelmében a választási bizottsága benyújtott kifogásról legkésőbb
a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő
beérkezésétől - számított harmadik napon dönt.

A kifogást megvizsgálva a Bizottság tényként rögzítette. hogy az tartalmazza a Ve. 212. * (2)
bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

A Kifogásttevő a levelek kézbesítésének napjaként 2018. év április 6-át jelöli meg. Erre
vonatkozóan egyéb adat nem áll rendelkezésre.

Ve. szerinti eljárásokban a kifogástevő eljárásjogi helyzetének megfelelő szintű bizonyítás
követelhető meg.

A Bizottság megállapította. hogy a kifogás határidőben benújtottnak tekintendő.

A Ve. 2. (1) bekezdés c) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során
érvényre kell juttatni a következő alapelvet is:
c) esélyegyenlöség ajelöltek és ajelölö szervezetek között;

A Kúria KvJcJV.3 7.360/2014/2. számú határozatában kimondta, hogy a Ve. e szabálya
lényegében a pártok esélyegyenlővégének ci követelményét rögzíti ci választási eljárás során. A
parlamenti demokrácia alapja a politikai pártok választópolgári támogatottságért való
versengése. A demokrácia egészséges működése nem képzelhető cl politikai phircdiznnts és ci
pártok politikai küzdelemben való esélvegyenlősége nélküL Az azonos Jéh ételeket tartalmazó
Jogi keret garantálja az állam semlegességét a politikai pártok küzdelmében. Ez a követelnzénv
az önkormányzatokra is irányadó, azaz az önkorn,á,zvzat - mint közhatalonimal bíró szervezet
— nem vehet részt cc pártok országgyűlési mancláizunért f?üvtatott küzdelmében sem valamely
Jelölt. jelölő szervezeí mellett, sem ellene. Ahogy ci: álicinmak. Úgy az önkormányzatnak is
kötelezettsége, hogy ci politizáló polgárok pártprefLrenciáinak egyenlő esélyű kifejezését
szavatolja. (...) Az állam, illetve ci közhatalommal rendelkező önkormányzat ci ténylegesen
kialakult versenyhelyzetet nem befblvásolhatja, nem niveUálhat, de a különbségek növelése
irányába sem hathat.

A Kifogásttevő által bizonyítékként csatolt levél tartalma szerint arra kéri a választópolgárokat,
hogy szavazatukkal támogassák Dankó Bélát a FIDESZ-KDNP országgyűlési
képviselőjelöltjét. A levelet Molnár József polgármesteri minőségben írta alá, megjelölve
pártpolitikai hovatartozását is. (FIDESZ-KDNP)

A rendelkezésre álló bizonyítékból tehát minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a
polgármester e minőségében - az Önkormányzat szerveként - végzett kampánytevékenységet.
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A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tőrvény 41. * (2)
bekezdése szerint az Önkormányzat szerve a polgármester, így a Fent hivatkozott kúriai döntés
szerint a jelöltek és jelölő szervezetek esélyegvenlőségének érvényesítése érdekében
polgármesteri minőségben nincs lehetőség az országgyűlési választási kampányban vaió
részvételre.

A Bizottság álíáspornja szerint a Kifogástevő helytállóan hivatkozott a Kúria gyakorlatában
elvárt követelményre, amely szerint „Az azonos Jé/tételeket tartalmazó Jogi keret garantálJa űz
álla,;; semlegességét a politikai pártok küzdelmében. Ez a követelmény az önkormányzatokra Is
irányadó, azaz az önkormányzat - mint közhatalommal bíró szervezet - nem vehet részt a pártok
országgyűlési mandátwnértjblytatott küzdelmében sw;i valamely le/ölt, Jelölő szervezet mellett,
sem ellene, Ahogy az államnak, ágy űz önkormánvzamnak is kötelezettsége, hogy a politizáló
polgárok pártpreJereneiáinak egyenlő esélvű kijéjezését szavaloljcz. (...) Az állam, illene a
közhatalonmzcd rendelkező önkormányzat ci témlegesen kialakult versenyhelyzetet nem
befolyásolhatja, nem nivelláUzat, de a különbségek növelése irányába sem hathat. “ (Kúria
Kvk. IV.37.360/20 14/2. számú határozata)

A fenti tényállás alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 297. * (1) bekezdés b) pontja alapozza meg.

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. (1) és (3) bekezdésén, 43. -án. 44.
(1) bekezdésén. 46. *-án, a jogon’oslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. *-án, 223-224. *-án,
valamint 297. * (2) bekezdés b) pontján, az illetékmentesség pedig az illetékekröl szóló 1990.
évi XCIII. törvény 33. * (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Békés, 2018. április 11.

A határozatról értesülnek:
- Samu Tamás Gergő

(rövid úton és postai úton)
- Jobbik Magyarországért Mozgalom
- Molnár József Csabacsüd Nagyközség polgármestere
- Fidesz-Magyar Polgári Szövetség jelölő szervezet

- Irattár
Közzétéve:

- A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
- A városháza honlapján (www.bckesvaros.hu. személyes adatok nélkül).

szám alatti lakos kitbgásttevő
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