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Berkesd Községi Önkormányzat 
Helyi Választási Bizottságának 

17/2019. (X.18.) számú határozata 
 
 

Berkesd Községi Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) – a 2019. 
október 18-án tartott ülésén – K. Cs. által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 
 

Berkesd Községi Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága a  
kifogást  érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 
A határozattal szemben fellebbezés nyújtható be a Baranya Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. A fellebbezést Berkesd Községi Önkormányzat Helyi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.), 
telefaxon (72/458-101), elektronikus levélben (jegyzo@berkesd.hu) úgy kell benyújtani, hogy 
az legkésőbb 2019. október 21. 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 
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 értesítési címét, 
c) a kérelem 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 nyilvántartása-vételi számát. 
 
 

Indokolás 
 

K. Cs. (Lakcím:………………….) a FIROSZ berkesdi szervezete nevében benyújtott 
kifogásában előadta, hogy  
„Meglátásunk szerint jogszabálysértés történt a választás folyamán a választási bizottság 
részéről. 

 szavazóhelyiségben a Lungodrom képviselők többszöri hosszas tartózkodása, ki-be 
mászkálása, 

 szavazók megvesztegetése, zsarolása 
 szavazófülkében a szavazókkal több alkalommal tartózkodtak képviselők 
 Kiss Jánosné képviselőjelölt rétest, üdítőitalokat vitt a szavazóhelyiségbe 
 kocsival szállították a szavazókat és bekísérték a szavazás helyszínére 
 a szavazókat szavazatuk lefényképezésére szólították fel 
 a szavazás lezárása után képviselőik családtagjaikkal a szavazóhelyiségben és előtte is 

tartózkodtak. 
Bizonyítékok: szemtanúk és hangfelvétel” 
 
A kifogástevő által benyújtott kifogás nem tartalmazza a kifogás benyújtójának személyi 
azonosítóját. 
 
Tekintettel arra, hogy a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 
Ve.) 212.§ (2) d) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi eleme a kifogás benyújtójának 
személyi azonosítója, a Ve. 215. c) pontja alapján a HVB a kifogás érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításáról döntött. 
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A választási Bizottság hatáskörét a Ve. 213. (1) bekezdése alapozza meg. 
A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésén, 43.§-án, 44.§ 
(1) bekezdésén, 46.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 223.§-225.§-án, az 
illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 .évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján 
alapul. 
 
 

 
Berkesd, 2019. október 18. 

 

                                  Uri Henriett s.k. 

             HVB  elnök 

 

 

 


