
04-es Országgyűlési Egyéni Választókerületi
                 Választási  Bizottság
2900. Komárom, Szabadság tér l.

Szám: 12/2010 Tárgy: H. J. komáromi
lakos kifogásának  elbírálása

A 04-es számú Országgyűlési Egyéni  Választókerületi Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény (a
továbbiakban: Ve) 90/A. § (2) bekezdés c., pontjában megállapított hatáskörében eljárva H. J.
komáromi lakos kifogása tárgyában az alábbi

HATÁROZATOT

hozza:

A Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül  a Komárom-Esztergom Megyei Területi
Választási Bizottsághoz címzett, de a Komárom -Esztergom Megyei 04. sz. OEVK Választási
Bizottságánál (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) előterjesztett f ellebbezést lehet benyújtani oly módon ,
hogy az legkésőbb 2010. április 8-án 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkör ében hozott határozata ellen lehet
benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tö rvény 79. §. (2) bekezdés
szerinti alapját, a fellebbezést benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefax számát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus
levélcímét.

INDOKOLÁS

H. J. komáromi lakos törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be a Választási Bizottsághoz, mert
véleménye szerint a 2010. április 1-én a postaládájába bedobott Híres Komárom kiadvány márciusi
számának 7. oldalán található cikk „Csak összehasonlításképpen: Gyula és Komárom”  tartalma sérti a
választás tisztaságának megóvását  valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást. A kifogást
benyújtó H. J. véleménye szerint a cikk írója rosszhiszeműen abba az irányba befolyásolja a választói
akaratot, mely szerint Komárom város fejlődése kizálólagosan az MSZP képviselőin múlik, holott a
város fejlődését érintő kérdéseket a testület együttesen hozza. Megítélése szerint a Híres Komárom
kiadványának cikke jogellenes és sérti a Ve. 3. §-ának a, és d, pontjában foglalt választás tisztasága és
a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás  alapelveket.
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A 04-es számú OEVK Választási B izottsága megállapítja, hogy nem feladata a kifogásban hivatkozott
publicisztikában foglalt állampolgári vélemény vonatkozásában dönteni.
A kifogásolt cikk a szerző egyéni véleményét tartalmazza, ezért a Választási Bizottságnak nem volt
döntési kötelezettsége az ügyben.

A Választási Bizottság határozatát a Ve. 29/B, 77. §. (1) bekezdése  és a 78. §. (3) bekezdése, a
jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 79. §. (1) -(2) bekezdése, valamint a 80. §. (1) -(2) és (4)
bekezdése alapján hozta meg.

Komárom, 2010. április 5.

   Szabó Bálint
  a 04-es OEVK Választási Bizottsága Elnök e


