
 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság  

12/2019. (VIII.16.) TVB számú határozata 
 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság az „Anosztru” Országos Cigány Egyesületet 

(8800 Nagykanizsa, Teleki utca 14.), mint jelölő szervezetet a roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.  

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést 

személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Nemzeti Választási 

Bizottsághoz címezve, a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, 

Kosztolányi u. 10.; valasztas@zalamegye.hu) lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell 

benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 19-én 16.00 óráig megérkezzen.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját – jogszabálysértésre hivatkozás, 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a fellebbezés benyújtójának 

nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; 

illetve 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 fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja 

alapján illetékmentes. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

Az „Anosztru” Országos Cigány Egyesület törvényes képviselője, Lendvai Ferenc 2019. 

augusztus 14-én benyújtott, jogszabályban előírt formanyomtatványon, mint roma 

nemzetiségi szervezet kérte az egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán.  

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy az „Anosztru” Országos 

Cigány Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek 

megfelel, ezért, mint roma nemzetiségi jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon 

megtörtént.  

 

II. 

 

A határozat a Ve. 3.§ 3. d) pontján, 132.§-án, a 307/D.§-án, valamint a nemzetiségek jogaról 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2.§ 14-15. pontjain, továbbá az 58.§-án, a jogorvoslatról 

szóló tájékoztatás a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(2) 

bekezdésein alapul.  
 

Zalaegerszeg, 2019. augusztus 16. 
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