VAS MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
9700 SZOMBATHELY, BERZSENYI TÉR 1.

A Vas Megyei Területi Választási Bizottság
16/2019. (IX. 2.) számú határozat

A Vas Megyei Területi Választási Bizottság (Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) K. L. P.
magánszemély kifogással érintett ügyében – 2 igen és 0 nem szavazattal – meghozta az alábbi
határozatot:
A Vas Megyei Területi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad abban a
vonatkozásban, hogy közmeghallgatás keretében
a) a képviselő-testület a jövőbeni terveit kampányidőszakban nem ismertetheti, továbbá
b) az önkormányzati választásokon induló jelölteknek bemutatkozási lehetőség nem
adható.
Fentiek biztosításától a Kőszegszerdahely Önkormányzati Képviselő-testületet eltiltja.
Egyebekben a kifogást elutasítja.
A határozat az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést nyújthat be a Vas Megyei Területi Választási Bizottságnál (9700
Szombathely, Berzsenyi tér 1. e-mail: drstankovitsgyorgy@vasmegye.hu). A fellebbezést úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A
fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.
Fellebbezést lehet benyújtani a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban:
Ve.) 223. § (3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a)
a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b)
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét,
c)
a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
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I n d o k o l á s:
A Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: TVB) 2019. augusztus 31-én
11.45-kor érkezett meg K. L. P. kifogása. A kifogás elbírálására a Kőszegszerdahelyi Helyi
Választási Bizottság rendelkezik illetékességgel és hatáskörrel. Áttételről a választási eljárásról
szóló 2013- évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 213. § (2) bekezdése és a TVB 5/2019.
(VIII. 28.) számú jegyzőkönyvbe foglalt döntés alapján intézkedni a TVB elnöke nem tudott,
így a Ve. 2013. § (3) bekezdése értelmében a TVB köteles az ügyben eljárni.
K. L. P. kifogásában jelezte, hogy a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselőtestülte a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
kampányban jogszerűtlen, erkölcstelen módon járt el. Véleménye szerint a képviselő-testület
2019. augusztus 30. napján kelt meghívójával 2019. szeptember 6. napjára összehívott
közmeghallgatása több szempontból is tisztességtelen, figyelemmel arra, hogy az
Önkormányzat vagyoni, gazdasági helyzetét kívánja bemutatni, illetve a jövő évi tervek
ismertetésére is sor kerülne, ami egyértelműen egy kampány céljaként értelmezhető. Sérelmezi
továbbá azt is, hogy a jelölteknek lehetőségük van 3 perces bemutatkozásra, amit szeptember 5
napjáig jelezniük kell a Hivatalban. Az ajánlások leadására 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig
van lehetőség, tehát valószínűsíthető olyan jelölt is, aki az Önkormányzat által megszabott
határidőben még nem vett nyilvántartásba a választási szerv, de később még jelölt lehet.
Álláspontja szerint ez a tevékenység sérti a Ve. 2. § e) pontját, mivel megakadályozza az e
pontban foglalt választási eljárási alapelv érvényre jutását.
A TVB megállapítja, hogy a közmeghallgatás intézményét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 54. §-a, illetve
Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(X.7.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: SzMSz) szabályozza. Az SzMSz 51. § (1) bekezdés szerint: Az
önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról a Képviselő-testület legalább évente 1
alkalommal közmeghallgatáson ad a lakosság részére tájékoztatást. A TVB megállapítja, hogy
a közmeghallgatás időpontjára sem az Mötv., sem az SzMSz nem tartalmaz megkötést.
A TVB hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a közmeghallgatáson a fenti két
jogszabályban meghatározott napirendi pontokon túl szerepel-e olyan téma, amely sértheti a
Ve. 2. § (1) e) pontját, azaz a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
A kifogást benyújtó a jóhiszeműség és rendeltetésszerűség alapelvének sérelmét jelölte meg
jogalapnak. A TVB véleménye szerint jelen ügyben nem állapítható meg, hogy a jóhiszeműség
alapelve sérült volna.
Az Mötv. 9. §-a értelmében: Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös
együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell
gyakorolni. A TVB véleménye, hogy az Mötv. fent idézett jogszabályhelyét, ezzel a Ve. 2.§ (1)
e) pontjában megfogalmazott rendeltetésszerű joggyakorlás elvét sérti, ha a közmeghallgatáson
a közösség befolyásolására alkalmas választási cselekmények valósulhatnak meg.
Más időpontban megtartható egy választási fórum a jelöltek bemutatkozásával – a törvényi
keretek között -, de a képviselő-testület ülését választási kampányra felhasználni nem tartozik
rendeltetésszerű joggyakorlás körébe. Az Mötv rendelkezéseinek értelmezéséből levezethető,
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