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A Váci H.lY'Válas-tási Bizottság aválasztási eliátástól szóló 201j. évi)oo1yl. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 215.§ alapián a Cseteklye Károly . mint a
Vác VárosénYálasztási Egyesület képviselőiétőla Momentum Mozgalom _ Demoktatikus
KoaÜció - Vácétt L9kilelt!óta Egyesület - Jobbik Magyatotszágét Mozgalom - Lehet
Más A PoÜtika - Szóval-Tettel A Városért A DemoÉáciáétt"Egyesülei - Mindenki
MagYarotszága Moz8_llom , Magyat Szociaüsta Pátt - Párbeszéd Ű"gyrror. zágétt pátt
ielÖlő szervezetek által Vácott állított polgátmestet és egyéní' választókeriileti
kéPviselőielöltek nyilvántartásba vétele ellen 

-t.r.y"ltott 
, 2019. s"ef,iembe t 24-én étkezett

kifogás t elké s e tts é g okán étdemi viz s gálat nélktil'elut asitia.

A határozat ellen az Ügyben édntett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkiili szeívezet
jogszabálYsértésre hivatkozással a Pest Megyei Teriilú yá|aszasi§izottságho z'címzet7de a Váci
HelYi Választási Bbottságh_oz személyesen, levélben Q600 yác, Mátcius"15. t& 71.), telefaxon
Q7 /513-414), elektonikus levélben Qegyzo@varcshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.Á fellebbezést Úgy keü ben;.ujtant,hogy az alelen hatátoza&azzetateÍctőI,2ltg.szeptembet 24.naPiátől számitott 3 napon belül, de legkésőbb 20tg, szeptembet 27-ánio.oo ótáig
megétkezzen. A fenti hatáddő elmulasztása j ogvesz tő hatáIyú,
Á fellebbezésnek tartalmaznia keli
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szetinti tafialmát,
- a kételem benyujtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a Iakcímétől (székhelyétől) elt& -postai értesítési címét,
- a kérelem benYrljtójának_személyi azonositőját, illetve ha a ktilföldön élő, magyatofszágr lakcímmel
nem rendelkező választőPolgfu nem rendelkezik,személyi azonosítóv^I, Í'"zemélyázonosságát
:g::d_Ő.igazolvánYának tíPusát és szátnát, vagy jelölő 

"ré*"r., vagy más szetvezet esetében abírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazbatja benyujtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
\ez_U9sjt_asi 

megbbotgának nevét és telefaxszámátvagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben Új tények és bizonftékok is felhozhátók. A fellebbe zés árgyiilletékmentes.

Indokolás

!1et9k!e l(árolY t. mint a Vác Város yálasztásáért Egyesület
kéPviselője részéről a Momentum Mozgalom - Demoktatikus I(oaűció - yácétt Lokáipanőa
EgYesÜlet - Jobbik MagyatotszágéttMozgalom - Lehet Más A poütika - Szóval_Tettel Á VárosértA Demoktáciáétt EgYesiilet - Mindenki Magyatotszága Mozgalom - Magyat Szociaüsta párt -
Pá-tbeszéd Magyatországért Pátt jelölő szervézetek áItaI Vácátt áütott p"olgármestet és egyéni
válaszókeriileti kéPviselőjelöltek nyl7vántatásba vétele ellen a vá|asztási .iiarZrra sző|ő 2073. évt}CCWI. tÖrvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § alapján kifogás étkezett ávariHelyi Választási
Irodához 201,9. szeptember 23-án.

A választási bizottság megállapította, hogy a kifogás elkésett, tekintettel ata, hogy a Momentum
Mozgalom - Demokratikus I(oaücíó -Yácétt Lokálpatnóta Egyesütet - JobtikÍIagyarcrczágéttMozgalom - Lehet Más A Poütika - Szóval-Tettei A Városéit A Deáokt áciáérÍ'Flgy..illt -
Mindenki MagYatországaMozgalom - Magyat Szociaüsta Párt - Párbeszéd MagyatorsJág&tpárt
jelÖlő szervezetek áLt^IYácott áütott poÜármester és egyéni választóke.iit.itep..t.Él.tot,.t
nytlvántattásba vétele ,2919- szeptember 06-án megtörát. A nyilvántartásba vételről szóló
97/.2019. (Ix.06,), 68/,2919. (Ix.Oó.), 69/.2919 (Ix.Ö6.), 70/2019. (Ix.06.), iitrorrr. GX.06),72/201,9. (IX.06.), 73/201,9. (IX.Oó.), 74/201,9. (Ix.06.i, 75:/2019. Üx.oo.i, le /zot(). cr".ou.Í,



77/2019. (IX.06.), 78/2019. (IX.06.) szárnű HVB határozatok 2079. szeptembet 09-én 76 őrát
követően jogerőte emelkedtek, tekintettel arra,hogy azok ellen fellebbezés a jogorvoslati határidőn
belül nem étkezett.

A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást étdemi vbsgáIat nélkiil el kell utasítani, amennyiben az
elkésett. A megvizsgált HVB határozatokalapjánazokkalszemben jogorvoslatot2019. szeptember
09-én 16 órátg lehetett benyujtani, de ezen hatáidő eredménytelenül telt el, ty a htaárczatok
jogerősek és a beadvány elkésett.
Me8iegyzi még, hogy a beadványban megjelölt álképviselette vonatkozó jogsértést 

" Helyl
Yálasztásí Bizottságnak nincs hatásköre vizsgálrri, tekintettel arra,hogy annak vizsgálata, hogy a
jelölő szervezet képviseletében eljáró személy jogosult volt-e a képviseletíe, 

^z 
polgár|ogi k&dés,

nem a választasi eljárás hatáIya a|á tattozik.

A határozat a vá|aszási eljátástól sző|ő 2013. évi }CC(VI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-220.
§-on, a jogorvoslatrŐI szőIő tálékoztatás aYe.227, §-án, a 223 - 225. §-on, az illetékmentesség az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pon§án alapul.

Yác, 2019. szeptember 24.

;.{.k-L.§r\
Dt. Kmetty I
FIVB eLrökhel
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