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Békés Város Helyi Választási Bizot(sága (a tovabbiakban: Bizottság) Mészáros Sandoi a Neirizet Osszefogás Bthkésért
Lokálpatrióta Egyesiilet elnoke áILal benyójtott kiftgAst, a v&asztási efláãsrOl szOló 2013. évi XXXVI, (öivény (a
tovabbiakhan: ye.) 215. § c) pontja alapján

érclemi vizsgálat nelkul elu(asUju,

mivel a kifbgás acm tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében Ibglaltakat.

.l&en liaiarozat ellen a kozpoiiti névjegyzekben szereplö választOpolgár. jeloIL jeIolö szervezet. továbba az ligyhen érintefl
terinészetes és jogi szeniélv. jog személviség nélkuli szervezet Fellebbezést iiyâjthat he, A iellebhezést személyesen.
evélben, telefaxon vag elektroniLus evélbeii. A fellebbezést szernélvesen, leéIhen (cmi: 5630 Békés. Petôfi ii. 2. sz.),

teletaxoi (fasza ‘ 66/Ill 230) ag eleLtioniLL leeIben (e innil cnn ±_2_L± - — ) cII eloter;eszteni
gy. hogy az !egkésôbb ajelen határozat rnegl:ozataiátOl szAmitott harinadik napon 16 ôrñig megérkezzen.

IN DO K o i. As

Mészáros Sándor 2014. szeptember I 5-en személyesen nyñjtott be kifogást a Békés Város Helyi Választási BizotLsághoe.

A \‘e. 212. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a kifogósiiak tartalmaznia kell
cij ajogszabálysértés megjelolését.
h) ajogszabálysértés bizonyitCkait,
c) a kifogás benyUjtojának iievét. lakciniCt (szCkhelvCt) Cs -- ha a lakeimCtél (székhelvétöl) eltér — postai éitesitCsi

cimCt.
a kifogás benyiijtOjának személyi azonositóját. illetve ha a kUllöldon elö, rnagyarországi lakcIrnrnel nern rendelkezô

választopolgàr nein reiidelkezik szemClyi azonositóval. a magyar állanipolgársãgCt igazolo okiratának tIpusát Cs szániát.
vagyjelolö szervezet vagy más szervezet esetéhen a birésagi nyilvántartásba-vCteli számát.

A Ve. 2 18. § (I) hekezdese CrtelinChen: A vaius:/cLcz hi:or/sd,g a ki/ögOsró/ ci renc/c/ke:esre u//a ac/arok ct/upJan ciant.
A Ve. 218. § (Ij bekezdCse Crtelmeben a hizottságiiak nern feladaia a bizonyitCkok heszei’zCse,

A bizottsCg Clláspoiitja sierint a kifogást alátCrnasztó bizon>itCkok liiánva megalapozza az Crdenii vizsgálat iélkuli
elutasitást.

A határozat a választCsi eljCrAsról szólo 2013. évi XXXVI. lOrvCny 46. §, 48. §-ban tbglaltakon alapul. A fellebbezCs
lchetôségCt a ye. 221. §-a biztositja.

I-latáridö: azonnal
Felelôs: [IVI3 elnok

BCkés, 2014. szeptember 16.
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