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HATÁROZAT
A Vas megyei 02. sz. OEVK Választási Bizottsága Ják Egyházközség Képviselőtestülete
aláírású választási kifogást, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
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
Ják Egyházközség képviselőtestülete aláírású kifogás érkezett 2006. április 5-én a
Választási Bizottsághoz. A választási kifogás Gaál Angelika április 2-án Jákon a 10 órás
szentmisén való részvételével és magatartásával foglalkozik.
A Választási Bizottság a kifogást megvizsgálta, és megállapította, hogy az nem tartalmazza
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban V.e.) 77. § (2) bekezdés a.)
pontjában meghatározott „jogszabálysértés megjelölését, a b.) pontban előírtakat; „a
jogszabálysértés bizonyítékait,”, valamint a c.) pont szerint, a kifogás benyújtójának nevét,
lakcímét, székhelyét és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét.
A V.e. 77. § (5) bekezdése kimondja: ”Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2)
bekezdés a.)-c.) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.”
A Választási Bizottság, tekintettel arra, hogy a benyújtott választási kifogás nem tartalmazza
a jogszabálysértés megjelölését, valamint a jogszabálysértés bizonyítékait és a kifogás
benyújtójának lakcímét, székhelyét, a kifogást az idézett jogszabály alapján, érdemi vizsgálat
nélkül elutasította.
Egyúttal a Választási Bizottság megállapította, hogy a választási kifogás elbírálására
hatáskörrel nem rendelkezik. Tekintettel arra, hogy egyházi kérdésekben nem a választási
szervek és nem az állami, önkormányzati szervek döntenek, az áttételről nem rendelkezett.
Felhívja a kifogás benyújtójának figyelmét arra, hogy egyházi, vallási kérdésekben az
egyházi hatóságok jogosultak dönteni.
A Választási Bizottság határozata az idézett jogszabályokon, valamint a V.e. 29/B. § (1), (2)
bekezdésén alapul.
A Választási Bizottság a jogorvoslati jogot a V. e. 79. § -a és 80. § -a alapján biztosította.
Szombathely, 2006. április 5. nap
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