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A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
az

11/2010. (III. 18.) OEVB számú határozatával

L. Gy. lakos által az OEVK Választási Irodához 2010. március 16-án benyújtott, a Margit
körúton, az Átrium mozival szemben lév  F városi Önkormányzat által kihelyezett választási
pavilonon, az Magyar Szocialista Párt 1. számú választókerületi országgy lési
képvisel jelöltjét népszer sít plakát elhelyezésének módját sérelmez  kifogása
tárgyában egyhangúlag,  4 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

a Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

 a kifogást elutasítja.

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgy lési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
felhívja az OEVK Választási Irodát, hogy gondoskodjon jelen határozat helyben szokásos
módon történ  közzétételér l.

Jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelöl  szervezet, illet leg az ügyben érintett
jogi személy fellebbezést nyújthat be a határozatot hozó választási bizottságnál
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefon: 458-3015, fax: 458-3001) a határozat
meghozatalától számított három napon belül, a fellebbezési határid  lejártának napján
16:00 óráig.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér – postai értesítési címét,
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illet leg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.  Az OEVK Választási Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezésr l
a F városi Választási Bizottság dönt.

INDOKOLÁS

L. Gy. lakos az OEVK Választási Irodához 2010. 03. 16-án benyújtott kifogásában sérelmezte
a Margit körúton az Átrium mozival szemben a F városi Önkormányzat által kihelyezett
pavilonon a Magyar Szocialista Párt 1. számú választókerületi országgy lési képvisel jelöltjét
népszer sít  plakát elhelyezésének módját. A kifogás tartalma szerint az Magyar Szocialista
Párt képvisel jelöltjét népszer sít  plakátot a Jobbik Magyarországért Mozgalom plakátjára
helyezték rá.

A választópolgár kifogásához bizonyítékul csatolta az általa a kifogásolt plakátról készített
fotót.

A Választási Bizottság 2010. március 18.-i ülésén a kifogást el terjeszt  L. Gy. nem jelent
meg. A Választási Bizottság megtekintette a kifogáshoz bizonyítékként csatolt fotót.

A Ve. 42. § (6) bekezdése alapján a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt
vagy jelöl  szervezet plakátját.
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A Választási Bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a kifogásolt cselekmény igazolására
a csatolt fotó - annak hiányossága miatt - nem szolgál kell  bizonyítékul, ezért a kifogást
egyhangú szavazatával elutasította.

A Ve. 78. § (3) bekezdése alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt
elutasítja.

A választási bizottság határozatának közzétételét a Ve. 29/C. § (5) bekezdése írja el .

A választási bizottság döntésével szembeni fellebbezési lehet ségr l szóló tájékoztatást a
Ve. 29/B. § (2) bekezdés d) pontja írja el . A fellebbezés tartalmáról, a fellebbezésre
jogosultakról valamint a fellebbezés benyújtásának módjáról és határidejér l szóló
szabályokat a Ve. 79. § - 80. § és 4. § (3)-(4) bekezdés rendelkezései írják el .

Budapest 2010. március 18.
...................................

Buday Miklós
OEVB elnök


