
Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság 1/2011.(I.9.) számú határozata 

 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság a Bödeháza községi polgármester-választás 

eredményének megállapítása tárgyában meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT: 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi 

C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében 

eljárva megsemmisíti a Bödeháza községben 2011. január 9-én tartott időközi polgármester-

választás eredményét. 

 

A határozat ellen a Ve. 79. § (1) bekezdése alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve. 79. § 

(2) bekezdésében meghatározott indokok alapján. A Zala Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címzett fellebbezést a Bödeháza 

Községi Helyi Választási Bizottságnál (8969 Bödeháza, Kossuth utca 27. szám alatt, vagy a 

helyi választási iroda címén – 8978 Rédics, Vasút utca 10. –) kell előterjeszteni. A fellebbezés 

tartalmát a Ve. 80. § (4) bekezdése és 73. § (4) bekezdése szabályozza. A fellebbezést úgy 

kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2. nap 16.00 óráig 

megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. 

INDOKOLÁS: 

A Ve. 105/A. § (2) bekezdés h) pontja alapján a helyi választási bizottság állapítja meg a 

polgármester-választás eredményét. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése értelmében polgármester az a 

jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A szavazatszámláló bizottsági feladatokat 

is ellátó helyi választási bizottság megszámlálta a szavazatokat, megállapította s a választási 

eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 

valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 

5/2010.(VII.16.) KIM rendelet 1. mellékletében meghatározott, (az egy szavazókörös 

településeken a választás eredményének megállapítására is szolgáló) polgármester- és egyéni 

listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyvében feltüntette a választás eredményét, 

mely a következőképp alakul: Büki László független jelölt 48 db, Káldi Lászlóné független 

jelölt 29 db érvényes szavazatot kapott. 

A helyi választási bizottság ugyanakkor megállapítja, hogy az októberi választást követően a 

névjegyzékbe felvett személyek száma jelentősen 47-ről 84-re növekedett azáltal, hogy 38 fő 

létesített lakcímet, akik sem korábban sem jelenleg nem laknak a településen. A tömeges 

bejelentkezés – állandó lakcím létesítése, és ezáltal a választói névjegyzék jelentős 

módosítása – sérti a Ve. 3. § a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvását. 

Ezen indokokra hivatkozva a helyi választási bizottság megsemmisíti a polgármester-

választás eredményét, mert olyan törvénysértést állapított meg, amely azt érdemben 

befolyásolta. 

E határozat a Ve. 29. § (1) bekezdésén, 29/A. §-án, 29/B. §-án, 73. §-án, valamint 105/A. § 

(2) bekezdés f) pontján és h) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. §-80. §-ain 

alapul. 

 

Bödeháza, 2011. január 9. 

 

 

 Dr. Csuka Béláné sk. 

 HVB elnöke 

 



Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság 3/2011.(I.11.) számú határozata 

 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság törvénysértés miatt a hatáskörrel rendelkező 

szerv döntésének kezdeményezése tárgyában meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT: 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi 

C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés k) pontjában biztosított jogkörében 

eljárva felkéri a rédicsi körjegyzőt, ellenőrizze, hogy a Bödeháza községben 2010. október 3. 

után lakóhelyet létesített személyek a lakóhelyükként bejelentett ingatlant életvitelszerűen 

otthonukként használják-e, indokolt esetben a „fiktíválási” eljárást folytassa le. 

A határozat ellen a Ve. 79. § (1) bekezdése alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve. 79. § 

(2) bekezdésében meghatározott indokok alapján. A Zala Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címzett fellebbezést a Bödeháza 

Községi Helyi Választási Bizottságnál (8969 Bödeháza, Kossuth utca 27. szám alatt, vagy a 

helyi választási iroda címén – 8978 Rédics, Vasút utca 10. –) kell előterjeszteni. A fellebbezés 

tartalmát a Ve. 80. § (4) bekezdése szabályozza. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2. nap 16.00 óráig megérkezzen a helyi 

választási bizottsághoz. 

INDOKOLÁS: 

A Ve. 105/A. § (2) bekezdés k) pontja alapján a helyi választási bizottság a tudomására jutott 

törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését. A Bödeháza 

Községi Helyi Választási Bizottság 1/2011.(I.9.) számú határozatával megsemmisítette a 

Bödeháza községben 2011. január 9-én tartott időközi polgármester-választás eredményét, 

mert olyan törvénysértést állapított meg, amely azt érdemben befolyásolta. A megsemmisítést 

az indokolta, hogy a választást megelőző tömeges bejelentkezés – állandó lakcím létesítése, és 

ezáltal a választói névjegyzék jelentős módosítása – sérti a Ve. 3. § a) pontja szerinti választás 

tisztaságának megóvása alapelvet. A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerint a polgár lakóhelye: 

annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A Ve. 149. § q) pontja szerint lakóhely: annak 

a lakásnak a címe, amelyet a választópolgár életvitelszerűen otthonául használ, amennyiben 

azt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba lakcímként bejelentette. A törvény tehát együttes 

feltételt fogalmaz meg, önmagában a bejelentés nem felel meg a törvényi feltételnek, vagyis 

jogszerűen az adott településen választójogosultságot nem keletkeztet, ha a bejelentés nem 

párosul életvitelszerű ottlakással. Ezen indokok alapján a választási alapelvek (a választás 

tisztaságának megóvása, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás) sérülnek, ha olyan 

személyek szavaznak a településen, akik életvitelszerűen nem laknak ott. Az Alkotmány 58. § 

(1) bekezdése alapján mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén - 

törvényben meghatározott esetek kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási 

hely szabad megválasztásának joga, beleértve a lakóhely vagy az ország elhagyásához való 

jogot is. A lakcímbejelentéskor a jegyző a bejelentett lakcím valódiságát az adatok alapján 

ellenőrzi. Amennyiben a bejelentett lakcím nem valós vagy a bejelentőlapot a szállásadó nem 

írta alá, vagy a bejelentés egyéb okból nem felel meg a lakcímbejelentésre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek, a bejelentkezést el kell utasítani. A lakcímbejelentéskor a 

jegyzőnek nincs lehetősége arra, hogy a lakcímbejelentés célját vizsgálja, sem arra, hogy a 

lakcímen életvitelszerűen ottlakás tényét ellenőrizze. A Ve. 16. § (1) bekezdése arról 

rendelkezik: ha a választópolgár a lakcímét a névjegyzék elkészítése után megváltoztatta, az 

új lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetője - a bejelentkezéssel egyidejűleg - 

felveszi a névjegyzékbe, és erről értesítő átadásával tájékoztatja. A helyi választási iroda 

vezetője tehát nem mérlegelheti, kit vesz fel a névjegyzékbe. 



A lakcímbejelentés szabályait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 

tartalmazza. A jogszabály szerint a bejelentett lakóhelynek a valós állapotot kell tükröznie. 

Amennyiben a bejelentett lakcím nem valós, a jegyzőnek lehetősége van a lakcím törlésére 

hatósági eljárás keretében. Ez az úgynevezett „fiktíválás” (ha a jegyző a bejelentkezés 

elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím 

érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a 

nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be 

nem jelenti.). Mivel a helyi választási bizottság megállapította, hogy a névjegyzékbe felvett 

személyek száma azáltal nőtt meg jelentősen, mert olyan személyek létesítettek lakcímet, akik 

sem korábban sem jelenleg nem laknak a településen, kezdeményezi a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásának feladatait ellátó szervnél, azaz a rédicsi 

körjegyzőnél a lakcímadatok valódiságának ellenőrzését, indokolt esetben a „fiktíválási” 

eljárás lefolytatását.  

E határozat a Ve. 29. § (1) bekezdésén, 29/A. §-án, 29/B. §-án, valamint 105/A. § 

(2) bekezdés k) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. §-80. §-ain alapul. 

 

Rédics, 2011. január 9. 

 

 

 Dr. Csuka Béláné sk. 

 HVB elnöke 

 

 

 



Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság 4/2011.(I.11.) számú határozata 

 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság szavazás megismételtetése tárgyában 

meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT: 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi 

C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés f) pontjában és j) pontjában biztosított 

jogkörében eljárva a Ve. 4. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Bödeháza 

községben 2011. január 9-én tartott időközi polgármester-választás eredményének 

megsemmisítése következtében a szavazást megismételteti, a megismételt szavazást 2011. 

február 6-ra (vasárnapra) tűzi ki. 

 

A határozat ellen a Ve. 79. § (1) bekezdése alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve. 79. § 

(2) bekezdésében meghatározott indokok alapján. A Zala Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címzett fellebbezést a Bödeháza 

Községi Helyi Választási Bizottságnál (8969 Bödeháza, Kossuth utca 27. szám alatt, vagy a 

helyi választási iroda címén – 8978 Rédics, Vasút utca 10. –) kell előterjeszteni. A fellebbezés 

tartalmát a Ve. 80. § (4) bekezdése szabályozza. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2. nap 16.00 óráig megérkezzen a helyi 

választási bizottsághoz. 

INDOKOLÁS: 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság 1/2011.(I.9.) számú határozatával 

megsemmisítette a Bödeháza községben 2011. január 9-én tartott időközi polgármester-

választás eredményét, mert olyan törvénysértést állapított meg, amely azt érdemben 

befolyásolta. A megsemmisítést az indokolta, hogy a választást megelőző tömeges 

bejelentkezés – állandó lakcím létesítése, és ezáltal a választói névjegyzék jelentős 

módosítása – sérti a Ve. 3. § a) pontja szerinti választás tisztaságának megóvása alapelvet. Ez 

a jogsérelem a szavazás megismételtetésével küszöböltethető ki. A Ve. 4. ’§ (2) bekezdése 

rendelkezik arról: ha a szavazást a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti, a 

választási bizottság a megismételt szavazást a megismételtetett szavazás napját követő 

30 napon belülre tűzi ki. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti 

ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat 

megelőző vagy követő napra. Mindezen előírások figyelembevételével a helyi választási 

bizottság a szavazást megismételteti és a megismételt szavazást 2011. február 6-ra 

(vasárnapra) tűzi ki. 

E határozat a Ve. 4. § (2) bekezdésén, 29. § (1) bekezdésén, 29/A. §-án, 29/B. §-án, valamint 

105/A. § (2) bekezdés f) pontján és j) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 

79. §-80. §-ain alapul. 

 

 

Rédics, 2011. január 11. 

 

 

 

 Dr. Csuka Béláné sk. 

 HVB elnöke 

 

 



Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság 5/2011.(I.11.) számú határozata 

 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság időközi polgármester-választás 

határnapjainak módosítása tárgyában meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT: 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi 

C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében 

eljárva a megismételtetett szavazás miatt a Bödeháza községben tartandó, 2011. január 9-re 

kitűzött időközi polgármester-választás határnapjait a mellékletnek megfelelően módosítja. 

 

A határozat ellen a Ve. 79. § (1) bekezdése alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve. 79. § 

(2) bekezdésében meghatározott indokok alapján. A Zala Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címzett fellebbezést a Bödeháza 

Községi Helyi Választási Bizottságnál (8969 Bödeháza, Kossuth utca 27. szám alatt, vagy a 

helyi választási iroda címén – 8978 Rédics, Vasút utca 10. –) kell előterjeszteni. A fellebbezés 

tartalmát a Ve. 80. § (4) bekezdése szabályozza. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2. nap 16.00 óráig megérkezzen a helyi 

választási bizottsághoz. 

INDOKOLÁS: 

A Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság 4/2011.(I.11.) számú határozatával 2011. 

február 6-ra kitűzte a megismételt szavazást. A Ve. 105/A. § (2) bekezdése j) pontja 

rendelkezik arról, hogy az önkormányzati választásokon a helyi választási bizottság állapítja 

meg az időközi polgármester-választás határnapjait. Ezen jogkörében eljárva, a Ve.-nek a 

határidők, határnapok megállapítására foglalt előírásait figyelembe véve a helyi választási 

bizottság a mellékletnek megfelelően módosítja az időközi választásra vonatkozó határidőket, 

határnapokat. 

E határozat a Ve. 29. § (1) bekezdésén, 29/A. §-án, 29/B. §-án, valamint 105/A. § 

(2) bekezdés j) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. §-80. §-ain alapul. 

 

 

Rédics, 2011. január 11. 

 

 

 

 Dr. Csuka Béláné sk. 

 HVB elnöke 

 



Bödeháza Községi Helyi Választási Bizottság 

 

 

HATÁRIDŐ-NAPTÁR MÓDOSÍTÁSA 

a 2011. január 9-én tartandó időközi polgármester-választás 

szavazásának megismételtetése miatt 
 

 

A választójogosultság nyilvántartása 

 

A határidő-naptár 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1.1. A módosított névjegyzék 2011. február 4-én 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri 

(körjegyzőségi) hivatalban. [Ve. 15. § (3) bekezdés] 

 

A választási szervek 

 

A határidő-naptár a következő 2.3. ponttal egészül ki: 

 

2.3. A választási bizottság tagjai 2011. február 7-én mentesülnek a jogszabályban előírt 

munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a 

munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését 2011. 

február 11-ig igényelheti a választási bizottság mellett működő választási irodától. [Ve. 

21. § (4) bekezdés] 

 

A választási kampány 

 

A határidő-naptár 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3.1. A választási kampány 2011. január 9-én 00.00 óráig és 2011. január 11-étől 2011. 

február 6-án 00.00 óráig tart. Kampányt folytatni 2011. január 9-én 00.00 órától 

19.00 óráig és 2011. február 6-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos. [Ve. 40. § 

(1)-(2) bekezdés] 

 

A határidő-naptár 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3.4. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2011. március 8-ig 

köteles eltávolítani. [Ve. 42. § (6) bekezdés] 

 



A szavazatok összesítése 

 

A határidő-naptár a megismételt szavazásra vonatkozóan a következő rendelkezésekkel 

egészül ki: 

 

6.1. A választási bizottság 2011. február 7-ig összesíti a szavazatokat és megállapítja a 

választási eredményt. [Ve. 73. § (3) bekezdés] 

6.2. A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya a helyi választási irodában 2011. február 9-én 

16.00 óráig megtekinthető. [Ve. 75. § (2) bekezdés] 

6.3. A szavazólapokat a polgármesteri (körjegyzőségi) hivatalban 2011. május 7-ig kell 

megőrizni. 2011. május 7. után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 

meg kell semmisíteni. [Ve. 75. § (3) bekezdés] 

6.4. A jegyzőkönyv első példányát 2011. május 7. után kell átadni az illetékes levéltárnak. 

[Ve. 75. § (4) bekezdés] 

 

 

Rédics, 2011. január 11. 

 

 

 

 Dr. Csuka Béláné sk. 

 HVB elnöke 

 


