Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

JEGYZŐKÖNYV
Sióagárd Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2010. október 1-jén, a
sióagárdi Községháza (7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.) hivatalos helyiségében tartott üléséről.
Jelen vannak: Finta Mihály elnök;
Szigetvári Mihály elnökhelyettes;
Újvári Gábor tag
Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője: dr. Varga Katalin körjegyző, úgy is mint jegyzőkönyvvezető
Finta Mihály elnök a megjelentek számbavétele után megállapította, hogy a Helyi Választási
Bizottság határozatképes.
A HVB elnöke tájékoztatta a bizottságot arról, hogy Kökény András István 2010. október 1-jén
9.30 órakor kifogást nyújtott be a Helyi Választási iroda Vezetőjéhez címezve, aki azt áttetette a
hatáskörrel rendelkező illetékes helyi Választási Bizottsághoz.
Majd ismertette a kifogást.
A Helyi Választási Iroda Vezetője tájékoztatta a HVB-t a kifogásra vonatkozó hatályos jogszabályi
előírásokról. Elmondta, hogy a mai napon Schüller Ákosné a Sióagárd TV főszerkesztője írásban
tájékoztatta arról, hogy a kifogástevő jelöltként történő bemutatkozásának tévéfelvételére várhatóan
a mai napon sor kerül.
Finta Mihály elnök kérte a bizottság tagjait, hogy a rendelkezésre álló kifogást az ismertetett
jogszabályi rendelkezések alapján vizsgálják meg.
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A Helyi Választási Bizottság rövid tanácskozás után egyhangú szavazással elfogadta alábbi
határozatot:

Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
30/2010. (X.01.) HVB számú
határozata
Kökény András István által benyújtott kifogásról
A Helyi Választási Bizottság 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, Kökény András István 2010. október 1. napján 9.30 órakor benyújtott
kifogását
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet
benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál. (7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.)

A fellebbezést úgy

kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő két napon belül, - szeptember
3-án 16.00 óráig - megérkezzen Sióagárd község Helyi Választási Bizottságához. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, ( jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata esetén az erre történő hivatkozással)
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
– postai értesítési címét,
c)

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.
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A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
A fellebbezést elbíráló választási bizottság legkésőbb a fellebbezés beérkezésétől számított 2 napon
belül dönt.
Indokolás
Kökény András István 2010. október 1. napján 9.30 órakor a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez
címzett, panaszként nevezett beadvánnyal fordult. A beadványt a tartalma alapján a Helyi
Választási Iroda vezetője a sajtó választási kampányban történő részvételével kapcsolatos
kifogásnak minősítette, és haladéktalanul áttetette a kifogás elbírálására a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 44/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján hatáskörrel rendelkező Sióagárdi Helyi
Választási Bizottsághoz.
Kökény András István a kifogásában előadta, hogy a választáson polgármester- és
képviselőjelöltként indul. A helyi TV-ben lehetősége lett volna ebben a minőségében bemutatkozni,
de átmeneti egészségi problémák miatt a lehetőséggel akkor nem tudott élni.
Beadványában leírta, hogy később, múlt csütörtökön, - azaz 2010. szeptember 23-án - a problémái
megszűntek, így kérte a felvétel elkészítését. Másnap telefonon tájékoztatta Schüller Ákosné, hogy
a felvételt nem tudják elkészíteni azzal, hogy az esélyegyenlőség alapelvét sérti, hogy utóbb már
megismerte a többi jelölt – ekkor már bemutatott - bemutatkozó beszédét. Kökény András István
szerint, tekintettel arra, hogy a felvételek lejátszása előtt már írásos tájékoztatót juttatott el a
választópolgárokhoz, a programja már ismert volt. Ennek ellenére elutasító választ kapott.
Beadványában kitért arra is, hogy nem kapott tájékoztatást arról, hogy amennyiben az első felvételi
napokon nem jelenik meg, akkor nem is kerülhet sor a helyi TV-ben történő bemutatkozására.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 77.§ (1) bekezdése szerint kifogást a
választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a 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 – áttétel
esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől – számított 2 napon
belül dönt.
A Ve. 77.§ (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
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c)

a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

d)

a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.

A Ve. 44/A.§ (3) bekezdése szerint a kifogásban elegendő megjelölni, de ahhoz nem kell csatolni a
törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot, a megjelölt bizonyítékot a választási bizottság
hivatalból szerzi be.
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.
A Helyi Választási Bizottság tagjai, tekintettel arra, hogy a jelöltek bemutatkozását tartalmazó
összeállítás a Sióagárd Tv-ben napok óta látható, annak tartalmát ismerik, nem intézkedtek a
műsorszám hivatalbóli beszerzése iránt. Köztudomású tényként fogadták el, hogy abban Kökény
András István nem szerepel.
Egyéb, a jogszabálysértést alátámasztó bizonyítékot a kifogástevő nem csatolt.
Tekintettel arra, hogy a kifogástevő beadványában nem jelölte meg, hogy az általa kifogásolt helyi
műsorszolgáltatás milyen választási jogszabálysértést valósít meg, valamint nem jelölte meg a
jogszabálysértés bizonyítékait és lakcímét 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.

Egyéb az ülésen nem hangzott el, az ülést Finta Mihály elnök bezárta.
Finta Mihály
HVB elnök

dr. Varga Katalin
körjegyző

