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YáIasztási Bizottság Jelinek Katalin Zánka,,Ifjúság u.
12. sz, alatti lakos nemzetiségi képviselő jelölt nyilvántartásba

vétele tárgy ábanmeghozla a következő

Határozatotz
Zánka Község Helyi YáIasztási Bizottsága Jelinek Katalin 8251
Zánka,Ifiúság u. 12. s4ám a|atti lakos a Veszprém Megyei Német
Önkormányzatok és Elektorok Közössége nemzetiségi képviselő
jelöltjét 5 db érvényesajánlás alapján nyilvántartásba veszi.
A vá|asúásí bizottság első fokú határozata ellen a központi
névjegyzékben szereplő váIasztőpolgár, jelölt' jelölő szervezet,
továbbá az igyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a
másodfokon el1aú váIasztási bizottság áItal hozott határozat,
valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.

Indokolás
Jelinek Katalin 2014. augusáus 29. napján kérte a Veszprém
Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége

nemzetiségi képviselő jelöltjeként nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Jelinek Katalin
nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben tÍtmasztott
követelményeknek megfelel. Jelinek Katalin nemzetiségi képviselő
jeloltre leadott 6 db ajánlásból 5 db érvényes,elfogadható. A
nemzetiségek jogairól szóló 201I. évi CLXXX. törvény (a
továbbiakban: Nektv.) 59. $ alapján a települési nemzetiségi
onkormányzati képvi selő j elö léséhez a nemzeti sé gi névj e gyzékben
aválasztás kitűzésének napján szereplő választőpolgárok 5 oÁ-ának,
de le gal ább ot v áIasztőpo grárnak az aj ánlás a szüks é ge s.
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határozat a választási eljárásról szólő 2013. évi C. törvény (a
továbbiakba: Ve.) 46.$, a306. $-ában, a307lE $' továbbáaNektv.
59. $-ában foglaltakon alapul. A jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ye.22I. $ (1) és (2)bekezdésénalapul.
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