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19/2010. (IX.16.) számú HVB. határozat

A Helyi  Választási  Bizottság  a  FIDESZ-KDNP.  képviseletében  eljáró  Kovács  Attila  (tel: 
06/30/9696963, email: fidesz kx.hu) Körmend, Dózsa György utca 28. szám alatti lakos által 
2010.  szeptember  14-én  benyújtott  kifogásnak  helyt  ad, és  megállapítja,  hogy  a  PRO 
Körmend Városszépítő Egyesület a 2010. I. számú választási kiadványában és a Pro Körmend 
Városszépítő  Egyesület  honlapján  (http://www.prokormend.hu)  a”  Városszépítő  Egyesület 
jelöltjei  cím  alatt  polgármesterjelölt:  Bebes  István  FIDESZ-KDNP”  megjelentetéssel 
megsértette a Ve. 3. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltakat, ezért a jogsértőt a Ve. 78. §. (2) 
bek. alapján eltiltja a további jogszabálysértéstől.

Ezen  határozat  ellen  a  meghozatalától  számított  2  napon  belül  a  Vas  Megyei  Területi 
Választási  Bizottságnál  fellebbezéssel  lehet  élni.  A  fellebbezést  a  döntést  hozó  helyi 
választási bizottságnál kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A FIDESZ-KDNP. képviseletében eljáró Kovács Attila Körmend, Dózsa Gy. u. 28. sz. alatti 
lakos 2010. szeptember 14-én kifogást terjesztett elő a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény  77.  §-a  alapján  a  Körmend  Városszépítő  Egyesület  2010.  I.  szám  választási 
kiadványával  és  a  Pro  Körmend  Városszépítő  Egyesület  honlapjával 
(http://www.prokormend.hu) kapcsolatban. 
Kifogásának indokai a következők:

1. A Pro Körmend Városszépítő Egyesület 2010. I. szám választási kiadványában a Pro 
Körmend Városszépítő Egyesület jelöltjei cím alatt „polgármesterjelölt: Bebes István 
Fidesz-KDNP”  szerepel,  ami  félrevezető  és  megtévesztő,  valamint  megsérti  a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. §-át.

2. A  Pro  Körmend  Városszépítő  Egyesület  honlapján  (http://www.prokormend.hu) 
„polgármesterjelölt:  Bebes  István  Fidesz-KDNP”  szerepel,  ami  félrevezető  és 
megtévesztő, valamint megsérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. §-
át.

A kifogást tevő mindkét esetben kérte a Helyi Választási Bizottságot, hogy a Pro Körmend 
Városszépítő Egyesületet a törvénysértő magatartástól tiltsa el.

A bizottság az alábbi tényállást állapította meg:

Kovács Attila által benyújtott kifogás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. §. 
(1) és (2) bekezdésében foglalt alaki, tartalmi követelményeknek megfelel. 

A HVB. ülésén jelenlévő Kovács Attila kifogásában foglaltakat azzal is kiegészítette, hogy a 
FIDESZ-KDNP.  közös  polgármester-jelöltjeként  vette  nyilvántartásba  a  Helyi  Választási 
Bizottság. A FIDESZ-KDNP. semmilyen választási szövetséget nem kötött a Pro Körmend 
Városszépítő  Egyesülettel  közös  polgármester-jelölt  indítása  ügyében.  Amennyiben  azt 
kívánták  kifejezni,  hogy  Bebes  István  polgármester  jelölésével  egyetértenek,  ezért  a  Pro 
Körmend jelölőszervezet külön nem indít polgármester – jelöltet, akkor ezt hiteles módon kell 
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a  választópolgárok  tudomására  hozni.  Nem  úgy  hogy  a  Pro  Körmend  jelöltjei  között 
szerepelteti. 

A  benyújtott  dokumentumok  és  a   bizottsági  ülésen  elhangzottak  alapján  a  HVB. 
megállapította,  hogy a  Pro  Körmend  Városszépítő  Egyesület  a  2010.  I.  számú  választási 
kiadványában,  valamint  a  http://www.prokormend.hu honlapján  azzal,  hogy  az  Egyesület 
jelöltjei között – mint polgármesterjelölt Bebes István FIDESZ-KDNP szerepelteti félrevezető 
és megtévesztő a választópolgárok irányába, amely sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény 3. §. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt választási alapelveket, ezért a Ve. 78. §. (1) 
bek. a.) pontja alapján megállapította  a jogsértést,  a b.) pontja alapján pedig a rendelkező 
részben foglaltak szerint a jogsértő Pro Körmend Városszépítő Egyesületet eltiltotta a további 
jogszabálysértéstől. 

A  jogorvoslatot  a  Ve.  79.  §-ában  foglaltak  alapján  állapította  meg  a  Helyi  Választási 
Bizottság.

Körmend, 2010. szeptember 16.

Mosonyi Antal
HVB. Elnöke
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