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3/2011. (II.9.) TVB számú határozata
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság G. P. által a Bödeháza Községi Helyi Választási
Bizottság 7/2011. (II.6.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a
következő
határozatot:
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság
7/2011. (II.6.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Zala Megyei Bírósághoz címzett
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási
Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet
úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. február 11. 16.00 óráig megérkezzen.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját –
jogszabálysértésre hivatkozás, választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata; a
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét; illetve a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Az ügyvédi
meghatalmazást, illetve a jogi szakvizsga letételét igazoló iratot csatolni kell a kérelemhez. A
bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 7500 Ft. Faxon benyújtott
beadványon az illeték nem róható le.
Indokolás
I.
G. P. 2011. február 7-én a Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottságnak, valamint a Zala
Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve telefaxon fellebbezést nyújtott be a
bödeházi polgármester választás végeredményének a Helyi Választási Bizottság által történt
megsemmisítése ellen. Fellebbezésének jogszabályi alapjaként a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 4.§ (3) bekezdését, a 20/E. §-t, valamint a 21. § (1)
bekezdését jelölte meg. Kérte a Területi Választási Bizottságtól, hogy a Ve. 81.§ (4)
bekezdésének b.) pontja alapján változtassa meg a Helyi Választási Bizottság határozatát úgy,
hogy mellőzi a határozatból a választás megsemmisítéséről szóló részeket, továbbá
megállapítja a választás eredményét a jegyzőkönyv alapján, valamint mellőzi a Bödeháza
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének pecsétjét a határozatról.
A Helyi Választási Bizottság 7/2011. (II.6.) számú határozata elleni fellebbezés 2011. február
7-én került megküldésre a Bödeháza Községi Helyi Választási Irodához. A fellebbezés a
polgármester választás eredményének jegyzőkönyv szerinti megállapítására irányul.
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés érdemi
vizsgálatra alkalmas, törvényes határidőben került benyújtásra és tartalmazza a Ve. 80.§ (4)
bekezdésében foglaltakat.

Az első fokon eljárt választási bizottság a fellebbezést annak beérkezése napján felterjesztette
a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz, melyhez csatolta a választás napján vezetett
névjegyzéket, valamint 2011. február 7-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvet, mely
tételesen tartalmazza, hogy 35 olyan személy szerepelt a választói névjegyzékben, akik
életvitelszerűen nem használják otthonokként lakcímüket. A választói névjegyzék adataival
összevetve a 35 személyből 29-en jelentek meg a szavazókörben és adták le szavazatukat a
szavazóhelyiségben.
A Területi Választási Bizottság a Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság jegyzőkönyve
alapján megállapítja, hogy a bizottság tagjainak egyhangú véleménye szerint a névjegyzékben
szereplő választópolgárok közül 35 név szerint nevezett személy nem lakik életvitelszerűen a
településen. A Ve. 13.§ (1) bekezdése szerint a névjegyzékbe fel kell venni azokat a
választójoggal rendelkező személyeket, akiknek lakóhelye a szavazókörben van. A Ve. 149.§
q.) pontja alapján lakóhely annak a lakásnak, vagy ennek hiányában szükségből használt
helyiségnek, szálláshelynek a címe, amelyet a választópolgár életvitelszerűen otthonául
használ, amennyiben azt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba lakcímként bejelentette. A
Helyi Választási Bizottságnak ezen túlmenően a Ve. 3.§-a értelmében a választás
szabályainak alkalmazása során az alapelveket, így a 3. § a.) pontját is érvényre kell juttatnia.
A megismételt szavazást a választási bizottság a Ve. 4.§ (2) bekezdése értelmében a
megismételtetett szavazás napját követő 30 napon belülre tűzi ki. Ezen határidő értelmében,
valamint az Országos Választási Bizottság az önkormányzati választások során
megismételtetett szavazások tekintetében a névjegyzék továbbvezetéséről szóló 8/2010. OVB
állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével a névjegyzék közszemlére tételére
megismételt választás esetén nem kerül sor, így a Ve. 20/E.§ (1) bekezdése – a közszemlére
tétel időtartama alatti kifogás jogvesztő határidőn belül történő benyújtása – sem
alkalmazható. A Bödeháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének pecsétje a
Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság által minden esetben használt bélyegző,
tekintettel arra, hogy a községi helyi választási bizottságnak a községek helyi választási
bizottságainak döntő többségéhez hasonlóan nincsen saját bélyegzőlenyomata.
A választás tisztaságának megóvása olyan kötelezően érvényesítendő választási alapelv,
amelynek valamennyi a Ve. hatálya alá tartozó választási eljárás során érvényesülnie kell,
amely kógens módon valamennyi a választási eljárásban résztvevőre vonatkozik. Az első
fokon eljárt választási bizottság ezen alapelvre hivatkozva helyesen állapította meg 2011.
február 7-én kelt jegyzőkönyvében, hogy tekintettel a névjegyzékben ugyan szereplő, de
életvitelszerűen a településen nem lakó 29 választópolgár megismételt választásban történő
részvételére a választás tisztaságának megóvása törvényi alapelv nem érvényesült. Miután a
két jelölt között mindösszesen 2 szavazat különbség volt a polgármester választás
eredményeként, a választásra nem jogosult személyek szavazataik leadásával olyan
mértékben befolyásolták az eredményt, amely kellő indokot szolgáltatott annak
megsemmisítésére.
A fentiekre tekintettel a Területi Választási Bizottság megállapította, hogy Bödeháza Községi
Helyi Választási Bizottsága a Ve. előírásainak megfelelően helyesen alkalmazta a törvényi
szabályokat, ezért 7/2011. (II.6.) számú határozatát helybenhagyta és a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

II.
A határozat a Ve. 105/A.§ (3) bekezdés f./ pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.
82., 83. és 84.§-ain alapul.
Zalaegerszeg, 2011. február 9.
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