szErnelvü
cör.rvül
vÄmszrÄstBlzorrsÄc
HELYI
9071Gönyü,KossuthL. u. 67.
I 2010.
Szäm:2552
I-Ugy. SzaboGyula kifogäsänak
elbfräläsa

GönyüiSz6khelyüHelyiVälasztäsiBizottsäg
HVB.hatärozata
2912010.(X.3.)
A Gönyüi Sz6khelyüHelyi VälasztäsiBizottsäg(a toväbbiakban:Välasztäsi
: '' .
ül6s6nSzaböGyula,
2010.oktöber3-änmegtartott
Bizottsäg)
lakosnak viziközmütärsulati küldöttgyül6siküldötti
i.':
kifogäsatärgyäbana välasztäsi
2-än elöterjesztett
oktöber
2010.
minös6g6ben
eljäräsrölsz6l6 1997. 6vi C. törv6ny (a toväbbiakban:Ve.) 105/A. S e)
eljärua a 3 tagü VälasztäsiBizottsäg3
biztosftotthatäskör6ben
bekezd6s6ben
meghozlaa következö
jelenl6vötagja3 ,,igen"
egyhangüszavazatäval

HATÄROZAT-ot:
A Välasztäsi Bizottsäga Ve. 77.5 (5) bekezd6sealapjän Major Gäbor független
polgärmester-jelölttelszemben benyüjtott kifogäst 6rdemi vizsgälat n6lkül
elutasitja.
A Väfasztäsi Bizottsäg elrendeli jelen halärozatänak az Önkormänyzat
www.oonvu.huhivataloshonlapjän6s a PolgärmesteriHivatal6pület6bentalälhatö
hirdetöt äbläjän va lö közz6t6te|6t.
A välasztäsibizottsägelsöfokühatärozataellen bärmelyvälasztöpolgär,jelölt, jelölö
szervezet,illetöleg az ügyben 6rintett jogi szemöly fellebbez6stterjeszthetelö a
hatärozat meghozatalätölszämitott 2 (kettö) napon belül a Györ-MosonlSoPron
MegyeiTerületiVälasztäsiBizottsäghozcimezve.A fellebbez6sta GönyüiSz6khelyÜ
Helyi VälasztäsiBizottsägnäl(9071 Gönyü, Kossuth L. u. 67.; tax: 961544-087;elehet benyüjtaniügy, hogy az legkesöbb2010.
mail: gonyupolg.hiv@t-online.hu)
tafialmazniakell a
A fellebbez6snek
meg6rkezzen
öräig
16.00
oktöber hö 5. napjän
fellebbez6sVe. 79.S e) bekezd6sszerintialapjät,benyüjtöjänaknev6t, lakcim6t
ha a lakcim6töl(szekhelyetöl)elt6r postai 6rtesit6sicimet,
(sz6khelyet)6s
valamint välasztäsaszerint telefaxszämälvagy elektronikus lev6lcim6t,illetöleg

2
k6zbesit6simegbfzottjänaknev6t 6s telefaxszämätvagy elektronikuslev6lcim6t.
is felhozhatök.
uj t6nyek6s bizonyft6kok
fellebbezdsben
lndokoläs

t.
SzaböGyulagönyüilakos,2010.oktöber2-änkifogästnyüjtottbe a Välasztäsi

polgärmester-jelölttel
szemben,akihezaz elözö
MajorGäborfüggetlen
Bizottsäghoz
gyÜl6s6n
a
välasztäsi
megtartott
nap,2010.oktöber1-jenaz iskolaisportcsarnokban
küldöttkiväntk6rd6seket
mint küldöttgyül6si
kapcsolatosan
csatornaberuhäzässal
jelölt
a szöt.
neki
meg
adta
nem
követöen
a täjekoztatljät
feltenni,de a
eljäräsät
elöadtatoväbbä,s6relmezia függetlenpolgärmester-jelölt
Kifogäsäban
kfvül mäs nem szerepelta napirenden,a
az6rl is, mert a jelölt täjäkoztatöjän
räkövetkezöf ilmvetit6stpedig szämottevöennem befolyäsoltavolna dz, ha
el.
k6söbbkezdödik
negyedöräval

A beadvänytelöterjesztöszerint a tört6ntek utän ügy örzi, hogy k6pviseleti
lehetös6gekizäräsävala välasztäsieredm6nytl6nyegesen
v6lem6nynyilvänftäsi
esem6nytört6nta förumon.
befolyäsolö
il.
A kifogäsaz aläbbiakmiattn6m rnegalapozott.
tr V{laszt{si Rizottsägmegällapitia,hogy a Ve. 77. S-a hatärozzameg a kifogäs
benyüjtäsänak
szabälyait.A hivatkozotttörv6nyirendelkez6s6rtelm6benkifogäsl
- välasztäsrairänyaddjogszabäly,valamint
- a välasztäsra,välasääsieljäräsravonatkozövalamelyalapelv(Ve. 3.S)
megs6rt6s6re (a toväbbiakban együtt: jogszabälys6rt6s)hivatkozva lehet
benyüjtani.
Az OrszägosVälasztäsiBizottsägkövetkezetesjoggyakorlataszerinta Ve. 77. $ (1)
bekezd6se szerinti välasZäsra iränyadö jogszabälyk6nt csak azokat a
jogszabälyokat
lehet 6rt6kelni,melyek kifejezettena välasääs int6zm6ny6re,a
välasztäsi eljäräsra vagy a välasztäsi szervekre vonatkozdan tartalmaznak
rendelkez6seket.
A Ve.77.S (1) bekezd6seszerint,,avälasztäsibizottsäga benyüitottkifogäsröla
- ätt6teleset6naz elbiräläsärajogosultvälasztäsibizottsäghoztört6nö
be6rkezds6töl
- szämitott2 naponbelüldönt." A Ve. 77.$ (5) bekezd6s6rtelmdben:
be6rkez6s6töl
a kifogäst
a (2) bekezd6sa)-c)pontjäbanfoglaltakat,
ha a kifogäsnem tartalmazza
ördemivizsgälatn6lkülel kellutasitani.

3
kell
tartalmaznia
ugyanisa kifogäsnak
6rtelm6ben
A Ve.77.S (2)bekezd6se
megjelöl6s6t,
a) a jogszabälys6rt6s
bizonyit6kait,
b) a jogszabälys6rt6s
c) a kifogäs benyüjtöjänaknevtit, lakcfmöt (szekhelyet)6s - ha a lakcimdtöl
(sz6khely6töl)
elt6r - postai6rtesit6sicfm6t,
d) a kifogäs benyüjtojänakvälasztäsa szerint telefaxszämätvagy elektronikus
lev6lc[m6t, illetöleg k6zbes[t6si megbfzottjänaknev6t 6s telefaxszämät vagy
elektronikus lev6lcim6t.
feltdteletehät az, hogy a kifogästaftalmazza'
Az 6rdemivizsgälatelengedhetetlen
jogszabälys6r16s
valamintaz ennekalätämasztäsära
megjelöl6s6t,
a
többekközött
szolgälöbizonyftdkokat.
szämÜ
A Magyar Köztärsasäg Legfelsöbb Birösäga a Kvk.111.37.4591200912.
(1)
a
bekezd6se
77
.
id6zett
Ve.
fent
v6gz6s6ben megällapftotta:A
$
jogszabälys6rt6s k6t formäjät szabälyozza: az egyik a välasztäsra iränyadö
jogszabälymegs6rtdse,a mäsik a välasztäs6s a välasztäsieljäräs alapelveinek
megsdrt6se.Ahhoz, hogy a kifogäs 6rdemi elbiräläsrakerüljön,vagy az egyikre,
vagy a mäsikrahivatkoznikell. A välasztäsrairänyadöjogszabälyt6ftelemszerüena
jogforräs, a szakaszszäm6s a bekezd6s megjelöl6s6vellehet pontosan felh(vni.
Välasztäsi eljäräsi alapelv megs6rt6s6re azonban az alapelv szövegszerü
felid6z6s6vel is lehet hivatkozni. A välasääsban r6sztvevöknek viziközmü tärsulati
itäsi lehetöstig"
kuldöttgyül6si küIdötti minös6gben ,,k6pviseletiv6lem6nynyilvän
biztosftäsaazonbanaz alapelvekközöttnem szerepel.
A Välasztäsi Bizottsäg älläspontja szerint a vfuiközmü tärsulatok, illetve
feladat-6s hatäskör6nekgyakorläsa,tevdkenysdgükegy6bkentsem
küldöttgyül6seik
tartozika Ve. ältal szabälyozottvälasztäsieljäräskör6be.
A Välasztäsi Bizottsäg megällapftja, hogy elöterjesztett kifogäs a megs6ftett
välasztäsra iränyadö jogszabälyt, illetve alapelvet 6s annak bizonyit6kait nem
taftalmazza.A Ve. 78. S (1) bekezd6se6ftelm6bena VälasztäsiBizottsägnaka
hivatkozott jogszabälys6rt6s,illetve a hivatkozott välasztäsi, välasztäsi eljäräsi
a
alapefvmegs6ft6s6nekt6ny6t kell vizsgälnia.Miutänaz ällltottjogszabälys6rt6snek
jogforräs, a szakaszszäm6s bekezd6s szerinti megjelöl6seelmaradt, illetve
välasztäsi, välasztäsi eljäräsi alapelv szövegszerü telid,6z6s6resem került sor,
toväbbä meft az ällftottjogs6rt6stalätämasztöbizonyit6kokmegjelöl6seis hiänyzik,
a benyujtottkifogäs6rdemi vizsgälatraalkalmatlan,azt 6rdemi vizsgälatn6lkül el
kellettutasltani.
,

ilt.

A hatärozata Ve. 29. S - ä n , 2 9 1 A
$ -. ä n ,7 7 . S ( 1 ) ,( 2 ) ,( 3 )
$ .- ä n , 2 9 1 B$.-.ä n , 2 9 . 1 C
szölö
lehetös6gröl
a jogorvoslati
valamint,105/A.S (2)bekezddsen,
bekezd6sen,

4
valaminta 80. S (1)-(2)
(3)
79.S(2) bekezd6s6n,
!{e.t<9{a!äs
? V". 4.S bekezd6s6n,
alapul.
es (a)bekezd6s6n
A VälasztäsiBizottsäga Ve. 291C.S (5) bekezd6sealapjänrendelteel hatärozatänak
- a szem6lyesadatök kiv6tel6vel
hozatalät äz Önkonnänyzat hivatalos honlapjän (http://www.gonvu.hu)6s
hirdetötäbläjän.
G ö n y ü,2010.oktdberhö 3. naPjän.

lhäsz Röbeft
a BizottsägElnöke

