HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-102, Fax: 92/502-119,
E-mail: valasztas@zalaegerszeg.hu

___________________________________________________________
Tárgy: Bokor Szabolcs, a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete jelölő szervezet ukrán
nemzetiségi egyéni képviselőjelöltjének bejelentése
67/2019. (IX.09.) HVB határozat
A Helyi Választási Bizottság a 2019. évi települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete jelölő szervezet egyéni
képviselőjelöltjét, Bokor Szabolcsot (lakcím: ...) Zalaegerszeg városban ukrán nemzetiségi
jelöltként nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Területi Választási Bizottságnak (8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címezve, a Helyi Választási Bizottsághoz úgy kell benyújtani
(személyesen, levélben: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; telefaxon: 92/502-119; elektronikus
levélben: valasztas@zalaegerszeg.hu), hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított
harmadik napon megérkezzen.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben
hozott határozata ellen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának
személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának
típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes eljárás.
Indokolás
A Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete jelölő szervezet képviseletében eljáró (név)
(lakcím: ...) 2019. szeptember 2-án a zalaegerszegi Helyi Választási Iroda hivatalos helyiségében a
települési ukrán nemzetiségi önkormányzati választásra ajánlóív igénylést nyújtott be, melyen a fenti
jelölő szervezet ukrán nemzetiségi jelöltje, Bokor Szabolcs (lakcím: …) 2 db ajánlóívet igényelt.
A jelölt az ajánlóív igénylésének formanyomtatványán (A6) nyilatkozott arról, hogy a jelölést
elfogadja, és nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a nemzetiségi képviselői megbízatással,
illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti. Az ukrán nemzetiség képviseletét
vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A jelölő szervezet képviseletére jogosult a jelölt és a jelölő szervezet nevével ellátott 2 db ajánlóívet,
valamint a névjegyzékben ukrán nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok nevét és
címét tartalmazó CD-t 2019. szeptember 2-án a Helyi Választási Irodától átvette.
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A Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete jelölő szervezet képviseletére jogosult (név)
(lakcím: ...) 2019. szeptember 6-án a Helyi Választási Irodához benyújtotta a jelölő szervezet
nemzetiségi képviselőjelöltje, Bokor Szabolcs (lakcím: ...) egyéni képviselőjelölti bejelentéséhez
szükséges E3 jelű formanyomtatványt, mellyel kérelmezte a jelölt adatainak nyilvántartásba vételét az
ukrán nemzetiség 2019. évi települési nemzetiségi önkormányzati választásán Zalaegerszeg városban.
A benyújtó a bejelentéssel egyidejűleg hiánytalanul leadta a 2019. szeptember 2-án átvett 2 db
ajánlóívet.
A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek, valamint a jelöltbejelentő nyomtatvány átvételét követően
azokat ellenőrizte, a bejelentést az informatikai rendszerben rögzítette, majd elvégezte az ajánlóíveken
adott ajánlások ellenőrzését.
A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozata mellékletében felsorolja azon
településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és
egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát is.
Fenti határozat 7. sz. melléklet I. pontja alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban az ukrán
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása a következő adatokkal került kitűzésre:
népszámláláskori létszám: 25; a választópolgárok száma a kitűzéskor: 1; a szükséges ajánlások
száma: 5; a megválasztható képviselők száma: 3.
A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője - a helyben szokásos
módon - 2019. augusztus 2-án közzétette.
A jelöltajánlások ellenőrzésének eredménye:
A Nemzeti Választási Rendszer ajánlásellenőrző rendszerének eredmény-statisztikája alapján a jelölt
a jelöléséhez szükséges 5 érvényes ajánlást megszerezte.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Bokor Szabolcs (lakcím: ...), a Csongrád Megyei
Ukránok Kulturális Egyesülete jelölő szervezet ukrán nemzetiségi egyéni képviselőjelöltje
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel, ezért a
jelöltet a mai napon Zalaegerszeg városban ukrán nemzetiségi jelöltként a rendelkező részben
foglaltak szerint nyilvántartásba vette.
A határozat a Ve. 46.§, 120.§, 121.§, 124.§ (1) bekezdés, 125.§-127.§, 132.§, 133.§ (1) bekezdés,
valamint a 317.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pontja, 318.§ rendelkezésein, a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 51.§ (1) bekezdés a) pontján, 54.§, 55.§ (1) bekezdésén, 58.§ (1)
bekezdésén, 59.§ (1) bekezdésének rendelkezésein, az igazságügyi miniszter 20/2019. (VII.30.) IM
rendelete 5.§ (1) bekezdés j)-o) pontjain, (2) bekezdés a) és ha) pontján, 11. és 15. mellékletén,
valamint az igazságügyi miniszter 21/2019. (VII.31.) IM rendelete 17.§ és 18.§ (1) bekezdésén alapul.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1)
és (3) bekezdésein, 224.§ (1)-(4) bekezdésein, 225.§-án, 330.§ (2) bekezdés c) pontján, az
illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés
1. pontján alapul.

Zalaegerszeg, 2019. szeptember 9.
Dr. Pápai Ferenc sk.
a Helyi Választási Bizottság elnöke
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