Békés Városi Helyi Választási Bizottsá
100/2014. (IX. 24.) számú
HATÁROZATA
Békés Varos Helyi Választási Bizottsága ta továbbiakban: Váiasztás B7ottsag a iobhoidai
Összefogás Békésert Polgari Kör kép\1seklc által, 2014 szeptember 22. napan a Nemzeti
Összefogas Békésen Lokálpatnota Egyesület ogoianak használata targahan benye tett
kifogást eiutasitja. A Bizottság rendelkezésre alló adatok alapján megáilapita, hogy a Nemzeti
(1)
Összefogas Bekésért Lokálpatrióta Egyesület logojariak hasznalata nem sért a e. 2.
bekezdés a) és e) pontjának rendelkezéseit

Jelen határozat ellen a közpomi nevegviekben szereplő vaiasztopolgar. dőlt. jdiöic
szervezet. továbbá az ügyben erintett természere es jogi szemel. jogi ienelviseg nelküb
szervezet jogszahalysertésre hivatkozással. illetve a Bizottsag liérlegelósi jogköreben hozott
határozata ellen fellebbezési nyújthat be. A fellebbezést szemelvesen. levélben cmi. 563C
Békés, Petófi u. 2. SZ.). ‘elefaxon ífaxszam: 6b4H-230i Vagy elektronikus ie\’élber. e-mail
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meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.
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1)

INDOKOLÁS

A Jobboldali Összefogas Békesért Polgari Kör képviseloie Miklos laos ekók 2014
szeptember 22 napján kifogást nvújton he Békés \‘ áros Hel vi Vábsztasi B:znttsuahüz. a
továbbiakban: Választási Bizottság), amelyben kifogásolta. hogy a Nemzeu Összefogas
Békésért Lokálpatrióta Egyesület neve és logoja számos tekintetben hasonlít a Jobboidaii
Összefogás Békésérl Polgani Kör nevere és logoára. mellyel a vawsziopoigarok szandéko
megtevesztésére és megzavarasara törekszcaek. Ebadta a kitbi.tás henvujtoja azt k. hoe’.
Mészáros Sándor. a Nemzet! Összetbgás Bekésóni Lokalpatrióta EgyesLiie elnöke 204

augusztusáig a Jobboldali Összefogas Békésért Polgári Kör tagja ciIl és kiiepésct követően
alakította meg Új eg.’esületét. így nyilvanvolóan tucloniasa volt arrol. hog) n Jobboldali
Összefogás Békései-t Polgani Kör Indulni fog a 20 14. október I 2-i önkormáivzím
cálasztásokon. ezáltal ismerte annak logolát. Tov abbá fellnvta a Tisztelt 1—leiv \ alasztás
Bizottsag figyelmét. hogy a szavazólapon kisebb merethen. fekete-feherben meg obhan
összetév eszthető a ket szervezet.
A \‘e. 212. 41) j2) bekczdee szerint a kifogást irashan kell ben Útant. és tartalmaznia kei
a jogszabálysértés megjelö léset a jogszahálysértés bizonvtéknit. a k:tbg2s henvúójána
nevét, lakcimét <székhelyét’ és ha a lakcín!étő (szekhel etől) eltér postai ertesitesi emt.
a kifogas bonyútóiának személyi azonositóát. vagy jelölő s/er\ cze esetében a hiroság
n:ih’ántartásha-vétel számát.
-

A Ve. Ú8.-a kimondia. a kifogast a választasra ;rán\adc’ ogszahah. iUeive a \alasz!as es a
\‘áiasztasi eij áras niegsertésere lvkozása a központi nevieg’ zekbcn szcrep(o
valasztópolgát. jeRlt. jelölő szervezet iO\ tbba az ngvhen trintet! wrmeszetes es iog SZe1Yii’
Jog! szernelység nélköli szerveze nyúirhat he Á Váiaztsi Rizottság megallaptotta. hog a
-

kifogás ezen rendelkezeseknek is megfeleL
kifogás henyujtója hivatkozik a c. 2. ) bekezdés a) es e pontjaira. anlelvci\ kmundják
hogy a választási eliarás soran érvenvre kell iunatn a ..vá1aszw tsztasáma mcgóvasa.
valamint a ..jóhiszemo es rencleltetesszer’1 oggvakorias ahtpcneit A \áiasztasi Bizottsag a
Ve. 43.-a értelmében a rendelkezésére álló bizoavítékok alapian tisztazza a dönteshüzatalho/
szükséges tenyái lást.

Á kifogás benyújtója kérte. hogy a \:álasztási Bizottság Oltsa cl a ogsertot a tovahhi
jogsértéstől. azaz a továbbiakban tihsa meg a választási kampanyban NemzetI Qsszefoga
Biioosag ailasponfla. hoi.tx a
Békésen Lnkálpatriota Egvesiilet loíoiáimk hasznaizuát.
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Bizottsag a rendeikeze reszen togialtakaak megfelelően döntött.
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