Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről

Készült: 2010. október 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban 6.00 órai kezdettel tartott
ülésről.
Jelen vannak: B. Tóth József elnök, Nagy Ákos elnök helyettes, Kiss Gyöngyi tag, Bíró
Barbara tag, Fehér Gáborné tag, Dr. Bonnyai Réka HVI vezető, jegyzőkönyvvezető
B. Tóth József elnök – Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság ülése
határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Napirend:
1./ Kifogás benyújtásának elbírálása
A HVB Elnöke tájékoztatja a bizottságot, hogy Huszárné Lukács Rozália Anna 2010. október
1-jén 15.50 perckor kifogást nyújtott be a bizottsághoz. Kifogást benyújtó azt kifogásolja,
hogy kérése ellenére a bátai HVI Vezetője megtagadta a 2010. október 1-jén 16.00 órakor
lezárt névjegyzék kiadását.
HVB Elnöke tájékoztatja a bizottságot, hogy a 4/2010.(VII.16.) KIM rendelet 3.§ (2)
bekezdése alapján a közszemlére tett névjegyzék másolati példánya bocsátható a jelölt vagy
jelölő szervezet rendelkezésére jogszabályban meghatározott díjazás ellenében. Ezt a
névjegyzéket Huszárné Lukács Rozália Anna nem kérte, erről írásban nyilatkozott.
Kiegészítésként elmondja, hogy a kifogást benyújtó által kért névjegyzék személyi számokat
is tartalmaz, így érthető, hogy a jogszabály csak a közszemlére tett, kizárólag nevet és
lakcímet tartalmazó névjegyzék kiadását teszi lehetővé.
Felhívja a figyelmet, hogy a kifogás benyújtásának vannak jogszabályban előírt tartalmi
követelményei, melyet, ha nem tartalmaz, érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
- a jogszabálysértés megjelölését,
- a jogszabálysértés bizonyítékait,
- a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét,
- a kifogás benyújtójának választása szerint telefax számát vagy elektronikus levélcímét,
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A benyújtott kifogás nem tartalmazza kifogás benyújtójának lakcímét, postai értesítési címét,
továbbá nem tartalmazza, a jogszabálysértés megjelölését, azaz hogy melyik jogszabály mely
§-a(i) megsértése miatt került benyújtásra. Az elhangzottakra tekintettel az Elnök javasolja a
kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását.
A HVB ezután rövid tanácskozás után egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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BÁTA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
31/2010. (X.3.) HVB számú
határozata
Huszárné Lukács Rozália Anna által benyújtott kifogásról
Báta község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2010. október 3. napjára
kitűzött általános önkormányzati választáson, a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 105/A§ (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva, Huszárné Lukács
Rozália Anna 2010. október 1-jén 15.50 perckor benyújtott kifogását
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (7149 Báta, Fő utca 147.) A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő két napon belül – október 5én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
- a fellebbezés 79.§ (2) bekezdés szerinti jogalapját, (jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő
hivatkozással)
- a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét,
- a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási
bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az
eljárást hivatalból folytathatja. A fellebbezést elbíráló bizottság legkésőbb a fellebbezés
beérkezésétől számított 2 napon belül dönt.
Indokolás
Huszárné Lukács Rozália Anna 2010. október 1-jén 15.50 órakor kifogást nyújtott be a Helyi
Választási Bizottsághoz, melyben azt kifogásolja, hogy kérése ellenére a bátai HVI Vezetője
megtagadta a 2010. október 1-jén 16.00 órakor lezárt névjegyzék kiadását.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 77.§ (1) bekezdése szerint kifogást a
választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és választási eljárás alapelveinek
megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A
kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől
számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a
beérkezésétől számított – áttétel esetén az elbírálásra jogosult választási bizottsághoz történő
beérkezésétől – számított 2 napon belül dönt.
A Ve. 77.§ (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell:
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét,
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d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefax számát vagy elektronikus levélcímét,
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.
A Ve. 77.§ (5) bekezdése szerint ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés
a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Tekintettel arra, hogy a kifogás benyújtója beadványában nem jelölte meg, hogy az általa
kifogásolt cselekmény milyen választási jogszabálysértést valósít meg, valamint nem jelölte
meg lakcímét, postai értesítési címét sem, a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A határozat a fentieken kívül a Ve. 77.§-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79.§-án
alapul.
Báta, 2010. október 3.
B. Tóth József sk.
Helyi Választási Bizottság elnöke

Az ülésen más nem hangzott el.

Kmf.
B. Tóth József Elnök sk.

Kiss Gyöngyi tag sk.

Nagy Ákos elnök helyettes sk.

Bíró Barbara tag sk.

Fehér Gáborné tag sk.

Dr. Bonnyai Réka HVI Vezető sk.
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