
A helyhatósági választásokról szóló törvény 40.  szakasz 7.  bekezdése (Az SZK Hivatalos
Közlönye,  129/07., 34/10. –  alkotmánybírósági határozat és 54/11. sz.) alapján a Magyarkanizsai
Községi Választási Bizottság 2016. április 5-én tartott ülésén 10 óra 35 perckor meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

NEMZETI KISEBBSÉGI POLITIKAI PÁRTKOALÍCIÓ JOGÁLLÁSÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

                MEGÁLLAPÍTJA a választási bizottság, hogy a Vajdasági TOLERANCIA kihirdetett
választási listát benyújtott  TOLERANCIA Koalíció a magyarkanizsai községi képviselő-testületi
tagok választására kiírt 2016. április 24-i választáson a helyhatósági választásokról szóló törvény
40. szakasz 6. és 7. bekezdése értelmében nemzeti kisebbségi pártkoalíció jogállásával rendelkezik.
 

I n d o k o l á s

                A Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság 2016. április 5-én határozatot hozott a
Vajdasági TOLERANCIA 4. sz. választási lista kihirdetéséről, amelyet a magyarkanizsai községi
képviselő-testületi  tagok  2016.  április  24-ére  kiírt  választására  a  TOLERANCIA  Koalíció 
nyújtott be.

                A beterjesztő a választási lista benyújtásakor a helyhatósági választásokról szóló törvény
40.  szakasz  7.  bekezdésével  összhangban csatolta  az  arra  vonatkozó írásbeli  javaslatát,  hogy a
választási bizottság nyilvánítsa nemzeti kisebbségi pártkoalícióvá. 

                A politikai  pártoknak  az  Államigazgatási  és  Helyi  Önkormányzati  Minisztériumban
vezetett jegyzékét megtekintve a Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság megállapította, hogy
a  Montenegrói  Párt  (Crnogorska  partija)  a  montenegrói  nemzeti  kisebbség  politikai  pártjaként
szerepel  a  jegyzékben.  A  politikai  pártoknak  az  Államigazgatási  és  Helyi  Önkormányzati
Minisztériumban vezetett  jegyzékét  megtekintve a Magyarkanizsai Községi Választási  Bizottság
megállapította,  hogy  a  Szandzsák-raškai  Párt  a  bosnyák  nemzeti  kisebbség  politikai  pártjaként
szerepel a jegyzékben.

                A  Vajdasági  TOLERANCIA  választási  listát  benyújtott  TOLERANCIA koalíciót
alkotó nemzeti kisebbségi politikai pártok alapszabályát és programját, valamint a beterjesztő által a
választási listához csatolva a politikai tevékenységükkel kapcsolatban benyújtott egyéb anyagokat
megvizsgálva a Községi Választási Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a választási listát
beterjesztők  tevékenysége elsősorban a  montenegrói  és  bosnyák nemzeti  kisebbséghez  tartozók
reprezentálására és érdekképviseletére, kisebbségi jogaik védelmére és javítására irányul, ami által
teljesülnek a feltételek, hogy a választási bizottság a beterjesztőt a helyhatósági választásokról szóló
törvény 40.  szakasz 7.  bekezdésével  összhangban  nemzeti  kisebbségi  politikai  pártkoalícióvá
nyilvánítsa.

                A fentiekkel összhangban a Községi Választási Bizottság a határozat rendelkező részében
írt döntést hozta.

Jogorvoslati tájékoztató: E határozat ellen a meghozatalát követő 24 órán belül a Magyarkanizsai
Községi Választási Bizottsághoz címzett kifogásnak van helye.
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