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kifogást elutasítja.

Jelen határozat ellen 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, Petőfi u. 2.), telefaxon (faxszám: 66/41 1 -230) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:
varoshaza(bekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2022. április 4-én 1 6 óráig megérkezzen. A
fellebbezés címzettje a Békés Megyei Területi Választási Bizottság (5600 Békéscsaba, Árpád
sor 1 8.). A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának 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 fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

Dankó Béla (laki . . Tat,
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:- ‘ ‘ ‘ ) országgyűlési képviselő-
jelölt kifogást nyújtott be piakátjainak eltávolítása miatt: ismeretlen tettes Szarvason, a Vajda
Péter utca és az Arany János utca sarkán található villanyoszlopról letépték a plakátját.
Álláspontja szerint ezzel sérült választási kampánya hatékonysága, illetve az esélyegyenlőség
a választási eljárás során. Bizonyítékként csatolt egy fényképfelvételt.

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

A választási eljárásról szóló 2013 . évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. -a szerint
kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek
megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi
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névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 212. (1) és (2) bekezdései értelmében a kifogást írásban — személyesen, levélben,
telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva — lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia
kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) ajogszabálysértés 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 személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát,
vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát.

A Ve. 209. (1) és (2) bekezdései 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. 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 bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb
a beérkezésétől — áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő
beérkezésétől — számított harmadik napon dönt.

A kifogást megvizsgálva a bizottság rögzítette, hogy az tartalmazza a kötelező tartalmi
elemeket, illetve határidőben benyújtottnak tekintendő.

A Ve. 144. -a rendelkezik a plakátok elhelyezésének módjáról: plakát a választási falragasz,
felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. A
kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül
készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős
személy nevét. Plakát a kampányidőszakban — a (4)—(7) bekezdésben meghatározott
kivételekkel — korlátozás nélkül elhelyezhető.

A Bizottság nem tudja megállapítani a rendelkezésre álló adatokból, hogy ki követte el a
plakátok leszedését, azaz ki és hogyan sértette meg a Ve. 1 44. -ban foglalt valamely
rendelkezést, mivel nem csatoltak bizonyítékot a j ogszabálysértésre és az elkövető személyére
nézve. A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 297. (1) bekezdés b) pontja biztosítja.
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A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. -a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 22 1 .

(1) bekezdése, 223. (1) és (3) bekezdése, a Ve. 224. (1)-(4) bekezdése, a Ve. 225. és az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklete XIII. Egyéb fejezet 8. pontja alapján
biztosította.

Békés, 2022. április 1. ‚:

I
Koteles Zo1tin

Bekes 2 szamu OEVB Elnok

Értesül:

1 . Dankó Béla (rövid úton és postai úton)
2. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (rövid úton és postai úton)
3. Kereszténydemokrata Néppárt (rövid úton és postai úton)
4. Irattár

Közzétéve:

5. A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
6. A városháza honlapján (www.bekesvaros.hu, személyes adatok nélkül)
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