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Gönyüi Sz6khelyü Helyi Välasztäsi Bizottsäg
2912010.(X.3.) HVB. hatärozata

A Gönyüi Sz6khelyü Helyi Välasztäsi Bizottsäg (a toväbbiakban: Välasztäsi
Bizottsäg) 2010. oktöber 3-än megtartott ül6s6n Szabö Gyula, : ' ' .
i.': - lakosnak viziközmü tärsulati küldöttgyül6si küldötti
minös6g6ben 2010. oktöber 2-än elöterjesztett kifogäsa tärgyäban a välasztäsi
eljäräsröl sz6l6 1997. 6vi C. törv6ny (a toväbbiakban: Ve.) 105/A. S e)
bekezd6s6ben biztosftott hatäskör6ben eljärua a 3 tagü Välasztäsi Bizottsäg 3
jelenl6vö tagja 3 ,,igen" egyhangü szavazatäval meghozla a következö

H A T Ä R O Z A T - o t :

A Välasztäsi Bizottsäg a Ve. 77.5 (5) bekezd6se alapjän Major Gäbor független
polgärmester-jelölttel szemben benyüjtott kifogäst 6rdemi vizsgälat n6lkül
elutasitja.

A Väfasztäsi Bizottsäg elrendeli jelen halärozatänak az Önkorm änyzat
www.oonvu.hu hivatalos honlapjän 6s a Polgärmesteri Hivatal 6pület6ben talälhatö
h i rd etöt äbläjän va lö közz6t6te | 6t.

A välasztäsi bizottsäg elsöfokü hatärozata ellen bärmely välasztöpolgär, jelölt, jelölö
szervezet, illetöleg az ügyben 6rintett jogi szemöly fellebbez6st terjeszthet elö a
hatärozat meghozatalätöl szämitott 2 (kettö) napon belül a Györ-MosonlSoPron
Megyei Területi Välasztäsi Bizottsäghoz cimezve. A fellebbez6st a Gönyüi Sz6khelyÜ
Helyi Välasztäsi Bizottsägnäl (9071 Gönyü, Kossuth L. u. 67.; tax: 961544-087; e-
mail :  gonyupolg.hiv@t-onl ine.hu) lehet benyüjtani ügy, hogy az legkesöbb 2010.
oktöber hö 5. napjän 16.00 öräig meg6rkezzen A fellebbez6snek tafialmaznia kell a
fellebbez6s Ve. 79.S e) bekezd6s szerinti alapjät, benyüjtöjänak nev6t, lakcim6t
(sz6khelyet) 6s ha a lakcim6töl (szekhelyetöl) elt6r postai 6rtesit6si cimet,
valam int välasztäsa sze rint telefaxs zämäl vagy elektron ikus lev6lcim6t, il letöleg
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k6zbesit6si megbfzottjänak nev6t 6s telef axszämät vagy elektronikus lev6lcim6t.
fellebbezdsben uj t6nyek 6s bizonyft6kok is felhozhatök.

l n d o k o l ä s

t .

Szabö Gyula gönyüi lakos, 2010. oktöber 2-än kifogäst nyüjtott be a Välasztäsi
Bizottsäghoz Major Gäbor független polgärmester-jelölttel szemben, akihez az elözö
nap,2010. oktöber 1-jen az iskolai sportcsarnokban megtartott välasztäsi gyÜl6s6n a
csatorna beruhäzässal kapcsolatosan mint küldöttgyül6si küldött kivänt k6rd6seket
feltenni, de a jelölt a täjekoztatljät követöen nem adta meg neki a szöt.

Kifogäsäban elöadta toväbbä, s6relmezi a független polgärmester-jelölt eljäräsät
az6rl is, mert a jelölt täjäkoztatöjän kfvül mäs nem szerepelt a napirenden, a
räkövetkezö f ilmvetit6st pedig szämottevöen nem befolyäsolta volna dz, ha
negyedöräval k6söbb kezdödik el.

A beadvänyt elöterjesztö szerint a tört6ntek
v6lem6nynyilvänftäsi lehetös6ge kizäräsäval a
befolyäsolö esem6ny tört6nt a förumon.

il.

utän ügy örzi, hogy k6pviseleti
välasztäsi eredm6nyt l6nyegesen

A kifogäs az aläbbiak miatt n6m rnegalapozott.

tr V{laszt{si Rizottsäg megällapitia, hogy a Ve. 77. S-a hatärozza meg a kifogäs
benyüjtäsänak szabälyait. A hivatkozott törv6nyi rendelkez6s 6rtelm6ben kifogäsl

- välasztäsra iränyadd jogszabäly, valamint
- a välasztäsra, välasääsi eljäräsra vonatkozö valamely alapelv (Ve. 3.S)
megs6rt6s6re (a toväbbiakban együtt: jogszabälys6rt6s) hivatkozva lehet
benyüjtani.

Az Orszägos Välasztäsi Bizottsäg következetes joggyakorlata szerint a Ve. 77. $ (1)
bekezd6se szerinti välasZäsra iränyadö jogszabälyk6nt csak azokat a
jogszabälyokat lehet 6rt6kelni, melyek kifejezetten a välasääs int6zm6ny6re, a
välasztäsi eljäräsra vagy a välasztäsi szervekre vonatkozdan tartalmaznak
rendelkez6seket.

A Ve.77.S (1) bekezd6se szerint,,a välasztäsi bizottsäg a benyüitott kifogäsröl a
be6rkezds6töl - ätt6tel eset6n az elbiräläsära jogosult välasztäsi bizottsäghoz tört6nö
be6rkez6s6töl - szämitott 2 napon belül dönt." A Ve. 77.$ (5) bekezd6s 6rtelmdben:
ha a kifogäs nem tartalmazza a (2) bekezd6s a)-c) pontjäban foglaltakat, a kifogäst
ördemi vizsgälat n6lkül el kell utasitani.
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A Ve. 77.S (2) bekezd6se 6rtelm6ben ugyanis a kifogäsnak tartalmaznia kell

a) a jogszabälys6rt6s megjelöl6s6t,
b) a jogszabälys6rt6s bizonyit6kait,
c) a kifogäs benyüjtöjänak nevtit, lakcfmöt
(sz6khely6töl) elt6r - postai 6rtesit6si cfm6t,

(szekhelyet) 6s - ha a lakcimdtöl

d) a kifogäs benyüjtojänak välasztäsa szerint
lev6lc[m6t, i l letöleg k6zbes[t6si megbfzottjänak
elektron ikus lev6lcim6t.

telefaxszämät vagy elektronikus
nev6t 6s telefaxszämät vagy

Az 6rdemi vizsgälat elengedhetetlen feltdtele tehät az, hogy a kifogäs taftalmazza'
többek között - a jogszabälys6r16s megjelöl6s6t, valamint az ennek alätämasztäsära
szolgälö bizonyftdkokat.

A Magyar Köztärsasäg Legfelsöbb Birösäga a Kvk.111.37.4591200912. szämÜ
v6gz6s6ben megällapftotta: A Ve. fent id6zett 77 . $ (1) bekezd6se a
jogszabälys6rt6s k6t formäjät szab älyozza: az egyik a välasztäsra iränyadö
jogszabäly megs6rtdse, a mäsik a välasztäs 6s a välasztäsi eljäräs alapelveinek
megsdrt6se. Ahhoz, hogy a kifogäs 6rdemi elbiräläsra kerüljön, vagy az egyikre,
vagy a mäsikra hivatkozni kell. A välasztäsra iränyadö jogszabälyt 6ftelemszerüen a
jogforräs, a szakaszszäm 6s a bekezd6s megjelöl6s6vel lehet pontosan felh(vni.
Välasztäsi eljäräsi alapelv megs6rt6s6re azonban az alapelv szövegs zerü
felid6z6s6vel is lehet hivatkozni. A välasääsban r6sztvevöknek viziközmü tärsulati
kuldöttgyül6si kü Idötti minös6gben ,,k6pviseleti v6lem6nynyilvän itäs i lehetöstig"
biztosftäsa azonban az alapelvek között nem szerepel.

A Välasztäsi Bizottsäg älläspontja szerint a vfuiközmü tärsulatok, illetve
küldöttgyül6seik feladat- 6s hatäskör6nek gyakorläsa, tevdkenysdgük egy6bkent sem
tartozik a Ve. ältal szabälyozott välasztäsi eljäräs kör6be.

A Välasztäsi Bizottsäg megällapftja, hogy elöterjesztett kifogäs a megs6ftett
välasztäsra iränyadö jogszabälyt, illetve alapelvet 6s annak bizonyit6kait nem
taftalmazza. A Ve. 78. S (1) bekezd6se 6ftelm6ben a Välasztäsi Bizottsägnak a
hivatkozott jogszabälys6rt6s, illetve a hivatkozott välasztäsi, välasztäsi eljäräsi
alapefv megs6ft6s6nek t6ny6t kell vizsgälnia. Miutän az ällltott jogszabälys6rt6snek a
jogforräs, a szakaszszäm 6s bekezd6s szerinti megjelöl6se elmaradt, i l letve
välasztäsi, välasztäsi eljäräsi alapelv szövegszerü telid,6z6s6re sem került sor,
toväbbä meft az ällftott jogs6rt6st alätämasztö bizonyit6kok megjelöl6se is hiänyzik,
a benyujtott kifogäs 6rdemi vizsgälatra alkalmatlan, azt 6rdemi vizsgälat n6lkül el
kellett utasltani.

,

A hatärozat a Ve. 29.
bekezd6sen, valamint,

i l t .

S-än,291A.  $-än,291B. .  $-än,29.1C.  $-än,  77.  S (1) ,  (2) ,  (3)
105/A. S (2) bekezddsen, a jogorvoslati lehetös6gröl szölö
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!{e.t<9{a!äs ? V". 4.S (3) bekezd6s6n, 79.S (2) bekezd6s6n, valamint a 80. S (1)-(2)
es (a) bekezd6s6n alapul.
A Välasztäsi Bizottsäg a Ve. 291C. S (5) bekezd6se alapjän rendelte el hatärozatänak
- a szem6lyes adatök kiv6tel6vel
hozatalät äz Önkonn änyzat hivatalos honlapjän (http://www.gonvu.hu) 6s
hirdetötäbläjän.

G ö n y ü,2010. oktdber hö 3. naPjän.

lhäsz Röbeft

a Bizottsäg Elnöke


