Helyi Választási Bizottság
8294. Kapolcs, Kossuth u.62.

Tárgy: Nyári Jenőné képviselőjelölt
nyilvántartásba vétele

6/2014.(IX.5.)bizottsági h a t á r o z a t
Kapolcsi Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12. napjára kitűzött roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Nyári Jenőné Kapolcs, Jókai
u.23. szám alatti lakost, mint a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség jelölőszervezet képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Területi Választási
Bizottságnak címezve (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) úgy kell benyújtani, hogy
az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon
megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz (8294.Kapolcs, Kossuth u.62.).
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a
jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának
nevét, lakcímét és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának faxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak. A fellebbezés
illetékmentes.
Indokolás
Kapolcsi Helyi Választási Bizottságától 2014. szeptember 5.-én Nyári Jenőné
Kapolcs, Jókai u.23.sz. alatti lakos az E3 jelű formanyomtatványon – mellékelve az
ajánlást tartalmazó ajánlóívet – kérte Kapolcs község roma nemzetiségi
önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A választási bizottság megállapította, hogy
- a választási iroda elvégezte a jogszabályban előírt ellenőrzéseket,
- a jelölt részére kiadott 1 darab ajánlóívből mind a 1 darab leadásra került,
- a kérelmező az előírásoknak megfelelően kitöltötte az E3 jelű
formanyomtatványt, a jelölt rendelkezik a jelöléshez szükséges számú (5) érvényes
ajánlással, ezért a jelölt nyilvántartásba vételének akadálya nincs.
A választási bizottság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.

-2A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 58. § (1)
bekezdésén, a Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatán, a
választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124 – 127.
§-ain, 132. §-án, a 318. §-án, valamint a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.
§ (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésein,
307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Kapolcs, 2014. szeptember 9.
Varga Sándor
HVB. elnök

