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A Helyi Választási Bizottság Stróbt Gábor Zánka, Glóbusz u. 20. sz.
alatti lakos nemzetiségi képviselő jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában
meghozta a következő

Határozatotz

Zánka Község Helyi Választási Bizottsága Stróbl Gábor B25Í Zánka,
Glóbusz u. 20. szám alatti lakos a Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok és ElekÍorok Közössége nemzetiségi képviselő jelóltjét
5 db érvényes ajánlás alapján nyilvántartásba veszi.
A választási bizottság első fok-u határozata ellen a központi
névjegyzéV.ben szereplő választópolgár, jelólt,jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélktili
szervezet fellebbezést n1újthat be.
Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a
másodfokon eljáró választásí bizoÍtság áItalhozott határozat, valamint a
Nemz eti Vála sáási B izottsá g határ o zata ellen.

Indokolás

Stróbl Gábor 2014. szeptember 5. napján kérte a Veszprém Megyei
Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége nemzetiségi képviselő
j elö ltj eként ny ilv ántartásba vét el ét.

A Helyi YáIasztásí Bizottság megállapította, hogy Stróbl Gábor
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott
követelményeknek megfelel. Stróbl Gábor nemzetiségi képvíselő jelöltre
leadott 5 db ajánlásból 5 db érvényes, elfogadható. A nemzetiségek
jogairól szőlő 2071. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 59. $
alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a
nemzetiségi névjegyzékben a választás kjtűZésének napján szereplő
válasáópolgárok 5 oÁ-ának, de legalább öt válasáópolgárnak az ajén7ása
szükséges.
A határozat a választási eljárásról szólő 2073. évi XXXVI törvény (a
továbbiakba: Ve.) 46. $' a 306. $-ában, a307lE $, továbbá a Nektv. 59. $-
ában foglaltakon alapul. A jogorvoslatról valő tájékoztatás a Ve. 221. $
(1) és (2) bekezdésén alapul.
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