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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság A Vidéki Cigányokért Egyesület (8747 

Garabonc, Fő út 32.) mint kisebbségi jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában 

meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság A Vidéki Cigányokért Egyesületet, mint 

kisebbségi jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától 

számított 2 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet 

benyújtani a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 

10.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 16. 16.00 óráig 

megérkezzen.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját; a fellebbezés benyújtójának nevét, 

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

a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

Az Országos Választási Bizottság 662/2010. számú határozatában 2011. január 9-re tűzte ki a 

területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választását. Az Országos Választási 

Bizottság a választás kitűzésével egyidejűleg megyénként megállapította, hogy mely 

kisebbségi szervezetek jogosultak listát állítani. Zala megyében a cigány területi kisebbségi 

önkormányzati választáson A Vidéki Cigányokért Egyesület, mint kisebbségi jelölő szervezet 

jogosult listát állítani. A listaállítás feltétele, hogy az illetékes választási bizottság a 

kisebbségi jelölő szervezetet nyilvántartásba vegye. 

 

A Vidéki Cigányokért Egyesület 2010. december 13-án kérte, mint kisebbségi jelölő szervezet 

nyilvántartásba vételét. 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy A Vidéki Cigányokért 

Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek 

megfelel, ezért a kisebbségi jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.  

 

II. 

 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 51.§ (1) 

bekezdésének b./ pontján, 55.§ (2) bekezdésén, 115/P.§ (4) bekezdés a./ pontján, a 

jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. és 80.§-án alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2010. december 14. 
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