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Tárgy: Michl József FIDESZKDNP polgármesterjelöltjének kifogása

HATÁROZAT
Tata Város Helyi Választási Bizottsága (székhely: Tata, Kossuth tér 1.sz.) Michl József, a
FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje által benyújtott kifogásnak
helyt ad,
és megállapítja, hogy Dr. Szabolcs Tivadar független-polgármester jelölt által terjesztett
szórólap valótlan adatokat tartalmaz, ezért megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. tv. (továbbiakban: Ve.) 3.§ d) pontjában foglalt jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás
követelményét, ezzel jogszabálysértést követett el.
A Választási Bizottság eltiltja Dr. Szabolcs Tivadart a további jogszabálysértésektıl.
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 Dr. Szabolcs Tivadar független polgármester-jelölt valótlan adatokat
tartalmazó szórólapot terjeszt, amely alkalmas arra, hogy megtévessze a választókat.
Michl József kéri, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg Dr. Szabolcs Tivadar jogsértését,
és tiltsa el ıt a további jogsértéstıl.
Michl József bizonyítékként becsatolta kifogása mellé Dr. Szabolcs Tivadar szórólapját. Az
alábbi pontokban felsorolt állításokat tartotta valótlannak:
1. „3,7 milliárddal adósították el a várost 4 év alatt.”
2. „Pénztermelı beruházásokat is ígért, de egy sincs.”
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4.
5.
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„Wellness fürdıt akar építeni a Fényes-fürdın.”
„ Hagyta volna „eladni” az Eötvös gimnáziumot.”
„ Ígérte a főtımő fejlesztését, ami nem történt meg.”
„ Többnyire nem tataiak kerültek vezetı beosztásba.”

Michl József bizonyítékként becsatolta kifogása mellé a vonatkozó állítások cáfolatára
szolgáló dokumentumokat.
Tekintve, hogy a fent hivatkozott állítások igazolása, vagy annak cáfolata nem tartozik a
Bizottság hatáskörébe, így a Bizottság a ténykérdésekben való döntésekre szorítkozik.
A 4. számú állítás valótlan, tekintve, hogy az Eötvös József Gimnázium, mint intézmény
épülete, Tata Város Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi. A
Gimnázium fenntartói jogának átadása történt meg, az ingatlan eladása nem képezte a korábbi
döntések tárgyát, így ezzel az állítással Dr. Szabolcs Tivadar megtévesztette a választókat.
A Dr. Szabolcs Tivadar által terjesztett, Michl József által bizonyítékként becsatolt
szórólapokban olyan állítások szerepelnek, amelyek arra engednek következtetni, hogy a
döntéseket Michl József, mint polgármester, egyedül hozta meg. A valóság ezzel szemben az,
hogy Michl József jelenleg Tata Város Önkormányzatának polgármestere. Tata Város
Önkormányzata a döntéseket a Képviselı-testülete útján hozza meg, nem egy személyben, a
polgármestere útján, így Dr. Szabolcs Tivadar valótlanul állította szórólapján, hogy Tata
Város egészét érintı döntéseket Michl József, mint polgármester önállóan hozta meg, ezzel
megtévesztve a választókat.
A Legfelsıbb Bíróság BH2006.231 számú határozata kimondja, hogy a választásban érintett
résztvevık akkor gyakorolják jóhiszemően és rendeltetésszerően jogaikat, ha a
választópolgárokat az ıket érintı minden kormányzati és társadalmi kérdésben a valóságnak
megfelelıen tájékoztatják, és politikai ellenfeleik választási esélyeit nem a választók
megtévesztésével - akár egyes tények elhallgatásával vagy elferdítésével - kísérlik meg
csökkenteni. Ennek értelmében Dr. Szabolcs Tivadar megsértette a Ve. 3.§ d) pontjában
meghatározott jóhiszemő és rendeltetésszerő joggyakorlás követelményét, mivel valótlan
adatokat állított és közölt a választókkal.
A fentiek alapján a Bizottság a rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.
A határozat a hivatkozott jogszabályi helyeken alapul.
T a t a , 2010. szeptember 23.

Markos Anikó
választási bizottság elnöke
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