16.) Napirend: A képvisel - és polgármesterjelöltek bemutatkozása a TörökBálint
Hírlevélben
Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést az OKB tárgyalta.
Felkéri Palkóné Sz. Gabriella Képvisel Asszonyt, a Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
határozati javaslatát.
Palkóné Sz. Gabriella ismerteti a Képvisel -testület tagjaival az OKB határozati javaslatát.
A Bizottság azt javasolja a Képvisel -testületnek, hogy a TörökBálint választási
különszámában az esélyegyenl ség biztosítása érdekében minden képvisel -jelölt 600
karakterben és 1 db fényképpel mutatkozhasson be. A polgármester-jelöltek esetében a
szöveges bemutatkozásra 1.500 karakter biztosítását javasolja a szakbizottság az egy db
fénykép mellé. A Bizottság a körzetenkénti bemutatkozást, illetve a kisebbségi önkormányzati
jelöltek bemutatkozását külön blokkban javasolja ABC sorrendben.
Turai István kéri az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.
Pekk József tudomása szerint 3 olyan képvisel -jelölt van, aki a kisebbségi önkormányzati
választáson is és a települési önkormányzati választáson is jelöltként indul. Az iránt
érdekl dik, hogy rájuk milyen szabályozás vonatkozik.
Turai István feltételezi, hogy ezek a képvisel -jelöltek mást fogalmaznak meg települési
önkormányzati képvisel -jelöltként, mint kisebbségi önkormányzati képvisel -jelöltként,
ezért véleménye szerint mindkét min ségben biztosítani kell számukra a bemutatkozás
lehet ségét. Bejelenti, hogy a napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal hívta
Megyaszai Zoltánnét, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnök Asszonyát, bár tudomása
szerint más kisebbség is jelezte indulási szándékát. Megkérdezi Megyaszai Zoltánné Elnök
Asszonyt, hogy egyetért-e az általa javasolt megoldással.
Megyaszai Zoltánné leend
megoldással egyetértenek.

képvisel -társai nevében is kijelenti, hogy a javasolt

Gáldi György az eljárási szabályokról érdekl dik. Tudni szeretné, mikorra kell leadni a
szöveges bemutatkozást, illetve a fényképet és szükségesnek tartja, hogy ezt a határid t
határozati javaslatban is rögzítsék.
Turai István felkéri Palkóné Sz. Gabriella Képvisel Asszonyt, az OKB elnökét, ismertesse a
Képvisel -testület tagjaival a Bizottság erre vonatkozó határozati javaslatát.
Palkóné Sz. Gabriella tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az OKB állásfoglalása
szerint célszer lenne ezt a kopogtató cédulák leadásának határidejéig, azaz a jelöltállítás
végs határidejéig, szeptember 8-án 16,00 óráig leadni a Polgármesteri Hivatalban.
Turai István megjegyzi, hogy természetesen a Hírlevélben csak azok anyaga jelenhet meg,
akiknek a jelölését a Helyi Választási Bizottság elfogadta, illetve az ezzel kapcsolatos
jogorvoslati eljárás lezárult és a jelöltség joger ssé vált.
Dorka Ágnes azt javasolja, hogy ne szeptember 8. 16,00 óra legyen a végs határid , hanem
ezt az id pontot néhány nappal tolják ki.

Turai István véleménye szerint ez legyen a végs határid és amennyiben valaki mégsem
lesz képvisel -jelölt, akkor az anyagát egyszer en kihagyják a Hírlevélben, így biztosítani
tudják az id beni megjelentetést.
Dr. Albert Gábor emlékezteti a Képvisel -testület tagjait, hogy egy korábbi határozattal
megszüntették a Hírlevél külterületi terjesztését, miközben 4 vagy 5 olyan képvisel i
választókörzet is van, amelyhez külterület is tartozik. Miután a külterületen is élnek állandó
lakosok, választópolgárok, ezért véleménye szerint ezt a határozatot a választási hírlevél
megjelenéséig vissza kellene vonni.
Palkóné Sz. Gabriella véleménye szerint a határozati javaslatban térjenek ki arra is, hogy
ezek az anyagok milyen formában adhatók le a Polgármesteri Hivatalban.
Gáldi György a cikkek leadására vonatkozó rendszert erre a célra is alkalmasnak tartja, azaz
az elektronikus úton történ leadást javasolja. Ezen túlmen en azt javasolja, hogy a Hírlevél
adott száma bemutatás jelleggel tartalmazza a kompenzációs listát állító szervezeteket, azok
jelöltjeit is. Ezt azért tartja szükségesnek, mert egyéni választókörzetb l 10 képvisel kerül be
a Képvisel -testületbe, míg a kompenzációs lista alapján 7 képvisel je lesz a Testületnek. A
választópolgárok számára tehát fontos ennek a listának az ismerete.
Dorka Ágnes kijelenti, hogy a kompenzációs lista tartalma is bizonytalan, mert az akkor válik
véglegessé, amikor azt a Helyi Választási Bizottság elfogadta. A Honlapon folyamatosan
megjelennek a Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek és a kompenzációs lista
is fel fog kerülni a honlapra. Semmi akadálya annak, hogy az elfogadott jelöltek, vagy listák
jegyzékét átadják a Hírlevélnek.
Ficsór Bálint kijelenti, hogy a honlap nem oldja meg a Gáldi György képvisel úr által
felvetett kérdést.
Turai István kéri a Képvisel -testület tagjainak további kérdéseit, észrevételeit, javaslatait.
Miután a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, határozathozatalra kéri a Képvisel testület tagjait. A határozati javaslat kiegészítését indítványozza azzal, hogy a
bemutatkozások leadása papíron és elektronikus formában legkés bb 2006. szeptember 8-án
16,00 óráig történjen meg. Ezt azért tartja szükségesnek, mert nem mindenki rendelkezik
elektronikus aláírással.
Sándor Péter azt javasolja, hogy a határid t szeptember 8-án 17,00 órában jelöljék meg, a
cikkek leadási határidejével azonos id pontban.
Turai István véleménye szerint ebben a helyzetben a Szerkeszt Bizottságnak nincs feladata,
ezért Sándor Péter képvisel úr javaslatának sem jelent sége, sem jogosultsága nincs.
Pekk József tudni szeretné, hogy ez a szám mikor fog megjelenni.
Turai István úgy véli, hogy szeptember 20. körül.
Sándor Péter fenntartja javaslatát.
Hajdu Ferenc véleménye szerint a kompenzációs listát csak annak a szervezetnek az
esetében jelentessék meg, amelyik ezt kéri, amelyik szervezet viszont ezt nem igényli, annál

az esélyegyenl ség jegyében nagyobb terjedelmet biztosítsanak a Hírlevélben az általa
közölni kívánt információk számára. Megjegyzi, hogy Törökbálinton kompenzációs listára
nem lehet szavazni, ezért kérdésesnek tartja, hogy szükség van-e ennek a megjelentetésére.
Pekk József nem ért egyet Hajdu Ferenc Alpolgármester úr véleményével a kompenzációs
listával kapcsolatban, hiszen lesznek olyan jelöltek is, akik nem indulnak egyéni körzetben,
így k nem lesznek bemutatva és esetleg listáról úgy jutnak be a Képvisel -testületbe, hogy
semmi információ nem lesz róluk.
Gáldi György egyetért Hajdu Ferenc Alpolgármester úr azon megállapításával, amely szerint
a kompenzációs listára közvetlenül nem lehet szavazni, de figyelembe véve azokat a
szavazatokat, amelyek nem egyéni körzetben eredményeznek képvisel i mandátumot, hanem
átkerülnek a kompenzációs listára és ott eredményeznek képvisel i helyet, ezek száma jóval
meghaladja az egyéni körzetben mandátumot hozó szavazatok számát. Ezért ez közérdek és
közérdekl désre számot tartó információ és szükségesnek tartja ezt a Hírlevélben közzé tenni.
Dorka Ágnes tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a Helyi Választási Bizottságnak
közleményt kell kiadnia a jelöltekr l és a listákról. A teljes közleményt át kívánja adni a
Hírlevélnek és a honlapnak is. A választás minden eleme nyilvános.
Gyurasits Tamás egyetért Gáldi György képvisel úr érvelésével, ugyanakkor felhívja a
Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy sok jelölt függetlenként indul és a rájuk leadott
szavazatok jó része elvész.
Turai István kéri a Képvisel -testület tagjainak további kérdéseit, észrevételeit, javaslatait.
Miután a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, határozathozatalra kéri a Képvisel testület tagjait. El ször Sándor Péter képvisel úr módosító javaslatát bocsátja szavazásra,
amely szerint a bemutatkozások leadásának határideje 2006. szeptember 8-án 17,00 óra
legyen. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az
igen gombot nyomja meg.
Döntéshozatalkor 18 f van jelen.
A szavazás eredménye:
Igen: 5

Ellene: 9

Tartózkodás: 4

Távollev : Hochbaum Pál

Közbens döntés:
A Képvisel -testület elutasította Sándor Péter képvisel úr módosító javaslatát, amely
szerint a bemutatkozások leadásának határideje 2006. szeptember 8-án 17,00 óra legyen.
(5 igen, 9 ellene, 4 tartózkodás, 1 távollev )
Turai István ismerteti a határozati javaslat szövegét. Eszerint Törökbálint Nagyközség
Önkormányzatának Képvisel -testülete felkéri a TörökBálint Hírlevél Szerkeszt Bizottságát,
hogy választási különszámában minden polgármester- és képvisel -jelölt, valamint a
kisebbségi önkormányzati jelöltek bemutatkozására biztosítson lehet séget. A
polgármesterjelöltek esetében a szöveges bemutatkozásra 1.500 karaktert és egy
fényképhelyet, a képvisel jelöltek esetében pedig 600 karaktert és 1 fényképhelyet biztosítson
a Bizottság a bemutatkozásra. A körzetenkénti bemutatkozás, valamint a kisebbségi
önkormányzati jelöltek bemutatkozása külön blokkban, ABC sorrendben kerüljön

megjelenítésre. Ezenkívül a kompenzációs lista is kerüljön közzétételre. A bemutatkozások
leadása papíron és elektronikus formában legkés bb 2006. szeptember 8-án 16,00 óráig
történjen meg. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal
egyetért, az az igen gombot nyomja meg.
Határozathozatalkor 18 f van jelen.
A szavazás eredménye:
Igen: 12

Ellene: 5

Tartózkodás: 1

Távollev : Hochbaum Pál

310/2006. (VIII. 24.) ÖK.
A Képvisel -testület
1. felkéri a TörökBálint Hírlevél Szerkeszt
Bizottságát, hogy választási
különszámában minden polgármester- és képvisel -jelölt, valamint a kisebbségi
önkormányzati jelöltek bemutatkozására biztosítson lehet séget.
2. A polgármesterjelöltek esetében a szöveges bemutatkozásra 1500 karaktert és egy
fényképhelyet, a képvisel jelöltek esetében pedig 600 karaktert és 1 fényképhelyet
biztosítson a Bizottság a bemutatkozásra.
3. A körzetenkénti bemutatkozást, valamint a kisebbségi önkormányzati jelöltek
bemutatkozása külön blokkban, ABC sorrendben kerüljön megjelenítésre. Ezen
kívül a kompenzációs lista is kerüljön közzétételre.
4. A bemutatkozások leadása papíron és elektronikus formában legkés bb 2006.
szeptember 8-án 16,00 óráig történjen meg.
(12 igen, 5 ellene, 1 tartózkodás, 1 távollev )
Határid : folyamatos
Felel s: polgármester, jegyz

