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Szám: 1302-190/2006.

Tárgy: MSZP Szombathelyi Szervezete
választási kifogása

21/2006. (IV.19.) Vas megyei 01. sz. OEVB
HATÁROZAT
A Vas megyei 01. sz. OEVK Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási
Bizottság) az MSZP Szombathelyi Szervezete Szombathely Berzsenyi D. tér 2/b.
által benyújtott választási kifogást a V.e. 3. § c.) pontja tekintetében elutasítja, a d.)
pont esetében nem hozott érdemi döntést.
E határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a jelen határozatot kibocsátó választási bizottságnál kell benyújtani,
azt a Vas megyei Területi Választási Bizottság bírálja el.
INDOKOLÁS
MSZP Szombathelyi Szervezete 2006. április 17-én választási kifogással fordult a
Választási Bizottsághoz. A választási kifogásban előadta, hogy a Vas Népe c. napilap
2006. április 14-én megjelent cikk szerint dr. Hende Csaba sajtótájékoztatón a
következő kijelentéseket tette: „a dr. Hankó Faragó Miklósra leadott voksokkal a
választók a baranyai illetőségű Wekler Ferencet juttatják az Országgyűlésbe.” Az
MSZP Szombathelyi Szervezete erre vonatkozóan kéri, hogy a Bizottság állapítsa
meg, hogy dr. Hende Csaba kijelentésével megsértette a V.e. 3. § c.) és d.) pontjaiba
foglalt alapelveket. A beadványhoz mellékelték a Vas Népe 2006. április 14-én
megjelent cikkét a 2006. április 13-án tartott Fidesz sajtótájékoztatóról.
A Választási Bizottság a kifogásban foglaltakat és a jogszabálysértés bizonyítékait
megvizsgálta, és a dr. Hende Csabától származó mondatról megállapította, hogy az
a rendelkező részben foglaltak szerint nem sérti a Ve. 3.§ c.) pontjában foglalt
alapelvet. A 3.§ d.) pontjában meghatározott alapelv sérelmet megállapítani, 3 igen, 3
nem szavazat miatt nem tudott.
A Választási Bizottsága határozata az idézett jogszabályokon, valamint a V.e. 29/B. §
(1), (2) bekezdésén és 78.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontján alapul.
A Választási Bizottsága a jogorvoslati jogot a V.e. 79. §-a és 80. §-a alapján
biztosította.
Szombathely, 2006. április 19.
/: Dr. Barity Zoltán sk.:/
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