EnS

GONYUI SZEKHELYU
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG
9071 Gonvu. Kossuth L. u. 67.

Szanr. 2552 72010.

Targy. Major Gabor es dr. Nagy Gergely
kifogasanak elbiralasa

Gonyui Szekhelyu Helyi Valasztasi Bizottsag
26/2010.(IX.25.) HVB. hatarozata
A Gonyui Szekhelyu Helyi Valasztasi Bizottsag (a tovabbiakban: Valasztasi
Bizottsag)
Major Gabor polgarmester-jelolt es dr. Nagy Gergely egyeni listas
onkormanyzati kepviselo-jelolt 2010. szeptember 24-en kozosen eloterjesztett
kifogasa targyaban a valasztasi eljarasrol szolo 1997. evi C. torveny (a tovabbiakban:
Ve.) 77. § (1) bekezdeseben biztositott hataskoreben eljarva a 3 tagu Valasztasi
Bizottsag 3 jelenlevo tagja 3 ,,igen" egyhangu szavazataval meghozta a kovetkezo

H A T A R O Z A T-ot:
A Valasztasi Bizottsag a Ve. 78.§ (3) bekezdese alapjan a Ve. 3.§-aban foglalt ,,a) a
valasztas tisztasaganak megovasa, a valasztasi csalas megakadalyozasa" es ,,c)
eselyegyenloseg a jeloltek es a jelolo szervezetek kozott" valasztasi alapelvek
megsertese miatt benyujtott kifogast erdemi vizsgalat nelkul elutasftja.
A Valasztasi Bizottsag elrendeli jelen hatarozatanak az Onkormanyzat
www.qonvu.hu hivatalos honlapjan es a Polgarmesteri Hivatal epuleteben talalhato
hirdetotablajan valo kozzetetelet.
A valasztasi bizottsag elsofoku hatarozata ellen barmely valasztopolgar, jelolt, jelolo
szervezet, illetoleg az ugyben erintett jogi szemely fellebbezest terjeszthet elo a
hatarozat meghozatalatol szamftott 2 (ketto) napon belul a Gyor-Moson-Sopron
Megyei Teruleti Valasztasi Bizottsaghoz cfmezve. A fellebbezest a Gonyui Szekhelyu
Helyi Valasztasi Bizottsagnal (9071 Gonyu, Kossuth L. u. 67.; fax: 96/544-087; email: gonyupolg.hiv@t-online.hu.) lehet benyujtani ugy, hogy az legkesobb 2010.
szeptember ho 27. napjan 16.00 oraig megerkezzen. A fellebbezesnek tartalmaznia
kell a fellebbezes Ve. 79.§ (2) bekezdes szerinti alapjat, benyujtojanak nevet,
lakci'met (szekhelyet) es - ha a lakcfmetol (szekhelyetol) elter - postal ertesitesi
ci'met, valamint valasztasa szerint telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet,

illetoleg kezbesftesi megbi'zottjanak nevet es telefaxszamat vagy elektronikus
levelcfmet. A fellebbezesben uj tenyek es bizonyftekok is felhozhatok.

I n d o k o Ias
Major Gabor fuggetlen polgarmesterjelolt es a Jobbik Magyarorszagert Mozgalom
jelolo szervezet jeloltje, dr. Nagy Gergely egyeni listas telepulesi onkormanyzati
kepviselo-jelolt 2010. szeptember 25-en kifogast nyujtott be a Valasztasi
Bizottsaghoz a Ve. 3.§-aban foglalt ,,a) a valasztas tisztasaganak megovasa, a
valasztasi csalas megakadalyozasa" es ,,c) eselyegyenloseg a jeloltek es a jelolo
szervezetek kozott" valasztasi alapelvek megsertese miatt.
Kifogasukban eloadtak, hogy egy, a beadvanyukhoz mellekelt, Torzsok Gyula
fuggetlen polgarmester-jelolt valasztasi kampanyaban felhasznalt valasztasi
szoroanyag ,,Volt kepviselok, bizottsagi tagok, szervezetek vezetosegi tagjai"
alai'rassal jelent meg, szerintuk ez a nevtelenseg jogellenes, tovabba a kifogast
benyujtok tobb kepviselot, bizottsagi tagot, tobb helyi szervezet vezetojet
megkerdeztek, hogy tudtukkal es beleegyezesukkel szuletett-e a nevtelen szorolap
es egyikuk sem valaszolt igennel. A kifogast benyujtok serelmeztek tovabba, hogy a
szorolapon olyan tartalmu megallapi'tas szerepel
a szennyvi'z-csatorna
attervezesevel kapcsolatosan, melybol arra lehet kovetkeztetni, hogy . az
onkormanyzat neveben eljaro szemely ,,elintezte", hogy kikerulve a helyes, torvenyes
utat, azaz a kozbeszerzesi palyaztatast, minimum szakszerutlen, de valoszinuleg
jogserto modon hatter megallapodast kotott egy kft-vel. Vegul a kifogast benyujtok
azt serelmezik, hogy a szorolapon lefrtak elfogult, szubjektfv megallapi'tasokat
tartalmaznak, es hemzseg a valotlansagokon, csusztatasokon alapulo
vadaskodasoktol.
A Valasztasi Bizottsag a kifogas elbfralasat targyalo 2010. szeptember 25-en tartott
ulesere meghfvta Torzsok Gyula fuggetlen polgarmester-jeloltet, aki elmondta, hogy
a kifogasolt szoroanyag 2010. szeptember 13-14-en kerult a gonyui haztartasokba
bedobasra. A kifogast benyujtok is ezzel azonos tartalmu megallapi'tast tettek
beadvanyukban.
A Valasztasi Bizottsag megallapftja, hogy a Ve. 77. § (1) bekezdese szerint
,,Kifogast a valasztasra iranyado jogszabaly, illetoleg a valasztas es a valasztasi
eljaras alapelveinek (3. §) megsertesere (a tovabbiakban egyutt: jogszabalysertes)
hivatkozassal barki benyujthat. A kifogast ugy kell benyujtani, hogy az legkesobb a
serelmezett jogszabalysertes elkovetesetol szamftott 2 napon belul megerkezzen. A
valasztasi bizottsag a benyujtott kifogasrol a beerkezesetol - attetel eseten az
elbfralasara jogosult valasztasi bizottsaghoz torteno beerkezesetol - szamftott 2
napon belul dont." Az (5) bekezdes ertelmeben: ,,Ha a kifogas elkesett, a kifogast
erdemi vizsgalat nelkul el kell utasitani."
A Ve. 4. § (3) bekezdese ertelmeben ,,Az e torvenyben meghatarozott hataridok
jogvesztok, azok - ha a torveny maskeppen nem rendelkezik - a hatarido utolso

napjan 16 orakor jarnak le." Ugyanezen § (4) bekezdese szerint: ,,A napokban
megallapftott hataridoket a naptari napok szerint kell szamftani."
A Ve. 29/A. § (2) bekezdese szerint: ,,A valasztasi bizottsag eljarasaban minden
olyan bizonyitek (kulonosen az irat, a kerelmezo nyilatkozata, tanu nyilatkozata
stb.)
felhasznalhato,
amely
alkalmas
a
tenyallas
megallapi'tasanak
megkonnyftesere. A valasztasi bizottsag altal hivatalosan ismert es a koztudomasu
tenyeket nem kell bizonyftani. A valasztasi bizottsag a bizonyftekokat egyenkent es
osszessegukben ertekeli, es az ezen alapulo meggyozodese szerint allapitja meg a
tenyallast."
A Valasztasi Bizottsag a felek egyezo eloadasa alapjan arra a megallapltasra jutott,
hogy a kifogasolt szoroanyag mar 2010. szeptember kozepen kikerult a gonyui
haztartasokba, ezert a vele osszefuggesben eloterjesztett kifogast, mint elkesettet
erdemi vizsgalat nelkul elutasftotta, a kifogasban lefrtakat tehat tartalmilag nem
vizsgalhatta, mivel a kifogas a benyujtasara eloi'rt ket napos hatarido leteltet
kovetoen kerult eloterjesztesre.

A hatarozat a Ve. 29. §-an, 29/A. §-an, 29/B. §-an, 29./C. §-an, 77. § (1), (2), (3)
bekezdesen, valamint, 105/A. § (2) bekezdesen, a jogorvoslati lehetosegrol szolo
tajekoztatas a Ve. 4.§ (3) bekezdesen, valamint a 80. § (1)-(2) es (4) bekezdesen
alapul.

Gonyu, 2010. szeptember ho 25. napjan

lhasz Robert
a Bizottsag Elnoke

