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Tárgy: Michl József, a FIDESZ-KDNP
polgármesterjelöltje által benyújtott kifogása

HATÁROZAT
Tata Város Helyi Választási Bizottsága (székhely: Tata, Kossuth tér 1.sz.) Michl József, a
FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje által benyújtott kifogást
elutasítja.
Felhívja a választásban érintett résztvevıket (a jelöltet állító jelölı szervezeteket, és a
jelölteket) a választási eljárás során alkalmazandó alapelvek, különös tekintettel a jóhiszemő
és rendeltetésszerő joggyakorlás alapelvének a megtartására.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül jogszabálysértésre, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozatára hivatkozással a Területi
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a határozatot hozó Tata Város
Helyi Választási Bizottságánál (2890.Tata, Kossuth tér 1.). A fellebbezésnek tartalmaznia
kell a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és – ha a
lakcímétıl (székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is. A fellebbezést úgy
kell benyújtani, hogy az legkésıbb 2010. szeptember hó 25.nap 16.oo óráig megérkezzen.
A fellebbezés elbírálása a Területi Választási Bizottság hatáskörébe tarozik.

INDOKOLÁS
Michl József választási kifogást nyújtott be a Bizottsághoz 2010. szeptember 21. napján,
amelyben elıadja, hogy ismeretlen elkövetı(k) letépték a FIDESZ-KDNP választási plakátját
Tatán az Ady Endre út- Agostyáni út keresztezıdésénél található hirdetıtábláról, és ugyanarra
a helyre helyezte el Dr. Szabolcs Tivadar a saját választási plakátját. Bizonyítékként Michl
József becsatolta a szóban forgó helyen készített fénykép felvételt, amelyen látszik, hogy a
FIDESZ-KDNP plakátot ismeretlen(ek) letépték, és azonos helyre helyezte el Dr. Szabolcs
Tivadar a saját választási plakátját.
Michl József kéri, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg Dr. Szabolcs Tivadar jogsértését,
és tiltsa el ıt a további jogsértéstıl.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban: Vet.) 42.§-a rendelkezik a
plakátok elhelyezésérıl, amelynek (1) bekezdése szerint plakát korlátozás nélkül
elhelyezhetı, kivéve ha ezt helyi önkormányzati rendelet a Vet. 42.§ (4) bekezdése
értelmében megtiltja. Erre a hirdetıfelületre (Tata Ady Endre út-Agostyáni út
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keresztezıdésénél található hirdetıfelület) vonatkozóan Tata Város Önkormányzata nem
határozott meg plakát elhelyezési tilalmat, így amennyiben bármelyik jelölt vagy jelölı
szervezet a Vet. 42.§ (6) bekezdésének rendelkezéseinek megfelelıen helyezi el a plakátot,
annak elhelyezése jogszerő. Mivel Dr. Szabolcs Tivadar plakátja nem fedi másik jelölt vagy
jelölı szervezet plakátját, továbbá nem állapítható meg, hogy a FIDESZ-KDNP plakátot a
szóban forgó hirdetıfelületrıl ki távolította el, így Dr. Szabolcs Tivadar palkátjának
elhelyezése nem ütközik jogszabályba.
A fentiek alapján a Bizottság a rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.
Egyebekben a Bizottság felhívja a figyelmét a választásban érintett résztvevıknek a Vet. 3.§ának a betartására, amely meghatározza a választási eljárás során alkalmazandó alapelveket,
ugyanezen jogszabályi hely d) pontja szól a jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás
elvérıl, ami annyit tesz, hogy a választásban érintett résztvevık tartózkodjanak minden olyan
magatartástól, ami arra vezethet, hogy másnak a Vet.-ben biztosított joggyakorlása sérüljön.
Tipikusan ilyen magatartási forma, ha valamelyik résztvevı a másik résztvevı plakátját letépi.
A határozat a hivatkozott jogszabályi helyeken alapul.
T a t a , 2010. szeptember 23.

Markos Anikó
választási bizottság elnöke
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