
 
A Baranya Megyei 04. sz. OEVK 
    Választási Bizottságától_____ 
 

K I V O N A T 
a választási bizottság 2010.március 18-i ülésének 

jegyzıkönyvébıl 
 
Tárgy:  Potyondi István Szászvár, Arany J. u. 30. sz. alatti lakos, Tolnai Jánosné 

Magyaregregy, Zrínyi u. 23. sz. alatti lakos, valamint Pölczmann Sándor 
Szászvár, Bánya u. 57/a. sz. alatti lakos választási plakáttal kapcsolatos 
beadványa 

 
9/2010. (III. 18.) sz. OEVB határozat 

 
A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
megvizsgálta Potyondi István Szászvár, Arany J. u. 30. sz. alatti lakos, Tolnai Jánosné 
Magyaregregy, Zrínyi u. 23. sz. alatti lakos, valamint Pölczmann Sándor Szászvár, Bánya u. 
57/a. sz. alatti lakos által külön íven benyújtott, választási plakátok elhelyezése ügyében 
benyújtott kifogást.  
 
A bizottság megállapítja, hogy mindhárom kifogás elkésett, valamint nem tartalmazza a 
kötelezı tartalmi elemeket, ezért a bizottság azokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül megérkezıen a Baranya 
Megyei 04-es számú OEVB-hez benyújtandó, a Baranya Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz címzett fellebbezésnek van helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

A Baranya Megyei 04. sz. Országgyőlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az 
elıterjesztett kifogás alapján az alábbi tényállást állapította meg: 
 
Potyondi István Szászvár, Arany J. u. 30. sz. alatti lakos, Tolnai Jánosné Magyaregregy, 
Zrínyi u. 23. sz. alatti lakos, valamint Pölczmann Sándor Szászvár, Bánya u. 57/a. sz. alatti 
lakos állásfoglalást kérnek a bizottságtól abban a kérdésben, hogy Polgármesteri Hivatal, 
illetve Egészségház épülete – melyek egyébként szavazóhelyiségek is egyben – elıtti 
villanyoszlopon elhelyezett választási plakátok megfelelı helyen vannak-e, elhelyezésük 
nem-e ellentétes a választási jogszabályokkal 
 
A Bizottság megállapította, hogy a beadványokat tartalmuk szerint kifogásnak kell tekinteni. 
A ve. 77. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb a 
sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétıl számított három napon belül megérkezzen. A Ve. 
77. § (5) bekezdése rögzíti, hogy ha a kifogás elkésett, akkor el kell utasítani.  
 
A Bizottság megállapította, hogy mindhárom beadvány 2010. március 10. napján kelt. Ha ez a 
sérelmezett jogszabálysértés idıpontja, akkor a kifogásnak legkésıbb 2010. március 13. 
napjáig meg kellett volna érkezni a Bizottsághoz. Pölczmann Sándor és Potyondi István 



beadványa 2010. március 16. napján, Tolnai Jánosné beadványa 2010. március 18. napján 
érkezett meg a Bizottsághoz.  
 
A bizottság megállapította, hogy a kifogások elkéstek, ezért elutasította ıket.  
A határozatot az OEVB a Ve. 90/A. § (2) bekezdés c./ pontjában biztosított jogkörében a Ve. 
3. §, 29. §, 29/A. §, 29/B., 48. § szerint eljárva hozta meg. A jogorvoslatra vonatkozó 
rendelkezések a Ve. 79. § és 80. §-on alapulnak.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
…………………………… 

Lóránt Ákos 
OEVB elnök 

 

 
………………………… 

Varga Tiborné 
OEVB elnök helyettes 

 
……………………… 

dr. Németh Gábor 
OEVB tag 

 
……………………………. 

Karnis Gyuláné 
OEVB tag 

 
………………………… 

Kovács Dezsı 
OEVB tag 

 
 


