SZABÁS KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

3/2022 (V.19.) HVB HATÁROZATA

A Szabás Község Helyi Választási Bizottsága a Fiatal Romák Országos Szövetsége (5235
Tiszabura, Ady Endre u.4.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában - 4

igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő
határozatot:

A Szabási Helyi Választási Bizottság a Fiatal Romák Országos Szövetség-et, mint jelölő
szervezetet a Szabás községben tartandó roma nemzetiségi önkormányzat 2022. június 26-i

időközi választásán nyilvántartásba veszi.

Ajelölő szervezet számítógépes azonosítója: 1182-5

A Szabási Helyi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat ellen az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a
Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Szabási Helyi Választási

Bizottságnál (levélcím: 7544 Szabás, Fő u. 152. e-mail: onkszab@mail.techno-tel.hu ). A
fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott
határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 22.

16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 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 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 fellebbezési eljárás illetékmentes.

A Szabási Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, a szabas.hu és a kutas.hu

honlapokon való közzétételét.

Indokolás
I.

A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés
(1) A Fiatal Romák Országos Szövetsége 2022.május 19. napján, mintjelölő szervezet kérte

nyilvántartásba vételét a helyi nemzetiségi időközi 2022. évi választásán.
(2) A Szabási Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fiatal Romák Országos

Szövetsége

nyilvántartásba

iránti

vétel

kérelme

a

törvényben

támasztott

követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon

megtörtént.

II.
A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. c)

pontján, 46.§-án, a 132. §-án, a 307/D. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án,
a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (l)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az

1990. éviXCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Szabás, 2022. május 19.

%

Pá] ^Sándor
Szd ás Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese

^abás

