Zimányi Helyi Választási Bizottság
5/2019. (IX.2.) számú határozata
A Zimányi Helyi Választási Bizottság Pavlényi Károly Zimány, József Attila utca 7. szám
alatti lakos FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt jelölő
szervezetek egyéni listás jelöltje nyilvántartásba vételének tárgyában - 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül - meghozta a következő
határozatot:
A Zimányi H elyi Választási Bizottság Pavlényi Károly Zimány, József Attila utca 7.
szám alatti lakost, mint a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata
Néppárt jelölő szervezetek egyéni listás jelöltjét a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán nyilvántartásba veszi.
A jelölt választási informatikai rendszer szerinti azonosítója:31100
A Zimányi 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 Helyi
Választási Bizottságnál (levélcím: 7471 Zimány, Kossuth u. 31., e-mail: zimany@kapos
net.hu. A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben
hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019.
szeptember 5. 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 Zimányi H elyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és a
http://magyaratad.hu/koh/helyi-valasztasi-iroda címen való közzétételét.
Indokolás
I.
A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés
(1) Pavlényi Károly Zimány, József Attila utca 7. szám alatti lakos, a FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek egyéni listás
jelöltje 2019. szeptember 2. napján kérte nyi lvántartásba vételét a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán.
(2) A Zi mányi Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Pavlényi Károly Zimány,
József Atti la utca 7. szám alatti lakos nyi lvántartásba vétel i ránti kérelme a

