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Hékes VAres HeIi Válasz:ási Bizotlsága (a tovahbiakhau: Ilizoi.tság) Mészáros Sãndor a Nenzeti Ossz.eiogñs i3ékôsëv
I okálpatriota Hgyesulet &noke ñ]tal henyiijlotl kilbgást, a választAsi eljáiásrol szolo 201 3. é’. i XXXVL [örvény (a
tovabbiakban: Ve.) 215. § c) pontja alapján
érderni vizsgálaf nél kill elutasItja,
mivel a kifogás nern tartalmazza a Ve. 212,

§ (2) bekezdés a) poiitjáhan foglaltakat.

Jelen határoznt ellen a kozponti névjegyzekhe:i szereplO vâlasztopolgár, jelöIt,jeIolö szervezet. tovabba az ii2yben érinteLt
terrnészetes és jogi személy. jogi szemelviség nélkilli szervezet fellebbezést :wUjthat be. A lehebbezést szeinélyesen.
levélben. telefaxon vagy elektronikts levélben. A {èllebbezést szeiuélyesen. levélber (cliii: 5630 Békés. Petofl u. 2. sz.).
‘elcfaxo (Ia\szanl 66’41 1-260) ig elcktroniku, eeIben (t and cmi L_2_L
j hell c oterjesz em
:gy. [togy az Iegkésôbb a jelen határozat meghozata(átóI szmitott harmadik napon 16 oraig 3flegérkeflefl
-

-

INn OKO LA S

Mészáros Sándor 2014. szepternber 16-an személyesen nyájtott be kifogást a Békés Véros I-lelyi Választási Bizottsághoz.
A ye. 212. § (2) bekezdésének reiidelkezései szerint a kifogásnak tartalmaznia hell
a) ajogszabñivsértds rnegjelOlését,
b) a jogszabálysértés bizonyitékait,
c) a kifbgás benyójtOjának nevét. lakcirnét (székhelyét) és ha a lakciniétöl (széklielyétöl) eltér postal értesitési
clinét.
a kifogás henvüjtOjãnak személyi azonositóját. illetve ha a k[ilroldon éIö. magyal’orszagi lakcinimel nern renclelkezb
.—

—

vñlasztopolgñr neni reiidelkezik szeniélyi azonositoval, a magyar állainpolgârságál igazolO okiratának tipusat és szaniat,

vagy jelolO szervezet vagy niás szervezet esetében a blrosagi nyilvñntartásba.vdteli szñmát.
A Ve. 218.
A Ve. 218.

§ (I) bekezdése értelmében: A 1’O/as:/?Lci bizotisOg a ki/ogOsrOl a re,ide/kezésre a/b ac/atok a/tip/On done.
§ (I) bekezdése értelnidben a bizottsagnak nein feladata a bizonyilékok beszerzése.

A bizottság álláspontja szerint a kifogásl alátáiuaszto bizonyitékok hiánya megalapozza az érdenii vizsgálat nélkilli
elutasitâst.
A határozat a valasztasi eljárasrol szolo 2013. évi XXX VI. törvény 46.
lehetôségét a Ve. 221. §-a biztositja.

§. 48. §-ban foglaltakon alapul. A Fellebbezés

Hatñridô: azonnal
Felelôs: I-IVB elnok
Békés, 2014, szeptemher 16.

bizottsági elnök

