
A helyhatósági választásokról szóló törvény 24. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. ,
34/10 – alkotmánybírósági határozat és 54/11. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Választási
Bizottság 2016. április 7-én  19 óra 30 perckor tartott ülésén meghozta az alábbi

H  A  T  Á  R  O  Z  A T  O  T

VÁLASZTÁSI LISTA KIHIRDETÉSÉRŐL  

A községi választási bizottság KIHIRDETI a(z) 5. számú választási listát:

Magyar mozgalom – Mostantól másként – Halász Mónika 

Мађарски покрет – одсад другачије – Халас Моника 

(a választási lista és a listavezető neve)

amelyet a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására a(z)

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége – Horvát Demokratikus Közösség Koaliciója

Коалиција Демократска заједница војвођанских Мађара – Демократска заједница
Хрвата

(politikai párt, egyéb politikai szervezet, koalíciójuk, állampolgári csoport neve) 

terjesztett be.

I n d o k o l á s

A Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság megállapította, hogy a

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége – Horvát Demokratikus Közösség Koaliciója

Коалиција Демократска заједница војвођанских Мађара – Демократска заједница
Хрвата

(politikai párt, egyéb politikai szervezet, koalíciójuk, állampolgári csoport neve) 

nevébe eljáró meghatalmazott személy a

Magyar mozgalom – Mostantól másként – Halász Mónika 

Мађарски покрет – одсад другачије – Халас Моника 

 (a választási lista neve)

beterjesztőjeként  az  előírt  határidőn  belül  23 tagjelöltet  tartalmazó  szabályos  választási  listát
nyújtott be a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok 2016. április 24-re kiírt választására.

A bizottság megállapította,  hogy a választási  listához minden törvényben előírt  okmányt
csatoltak, hogy a lista jogérvényes, valamint hogy a választási listán szereplő jelöltek és a választási



listán  kisebb  arányban  szereplő  nem  képviseltsége  tekintetében  a  választási  lista  eleget  tesz  a
helyhatósági  választásokról  szóló  törvény  18.  szakasz  1.  bekezdésében  és  20.  szakasz  3.
bekezdésében támasztott feltételeknek.

A választási listához a helyhatósági választásokról szóló törvény 18. szakasz 1. bekezdésével
összhangban  összesen  707,  a  választási  listát  támogató  jogérvényes,  hitelesített  választói
nyilatkozatot csatoltak.

A fentiekkel  összhangban a Magyarkanizsai  Községi  Választási  Bizottság az e határozat
rendelkező részében írtak szerint döntött.

Jogorvoslati  tájékoztató: E  határozat  ellen  a  meghozatalát  követő  24  órán  belül  a
Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságnál kifogással lehet élni.
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