
A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasz 6. bekezdése és 16. szakasz 3. 
bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10 – alkotmánybírósági határozat és 54/11. sz.) 
alapján a Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság 2016. április 5-én tartott ülésén meghozta az
alábbi 

H  A  T   Á  R  O  Z  A  T  O  T
AZOKNAK A FÖLTÉTELEKNEK A TELJESÜLÉSÉRŐL, AMELYEK ÉRTELMÉBEN A

VÁLASZTÁSI LISTÁT BENYÚJTÓ SZERVEZET MEGHATALMAZOTT
KÉPVISELŐKET JELÖLHET KI A BŐVÍTETT ÖSSZETÉTELŰ KÖZSÉGI/VÁROSI
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGBA ÉS A SZAVAZAT- SZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOKBA

MEGÁLLAPÍTJA a bizottság, hogy a
______ TOLERANCIA Koalíció

(politikai párt, egyéb politikai szervezet, koalíciójuk vagy állampolgári csoport neve)
mint a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására а

_____________ Vajdasági TOLERANCIA_____________
(a választási lista neve)

választási listát beterjesztett szervezet
ELEGET TESZ A FÖLTÉTELEKNEK, hogy a bővített összetételű Magyarkanizsai Községi 
Választási Bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba meghatalmazott képviselőket jelöljön 
ki.
Az e határozat 1. bekezdésében írt választási lista beterjesztőjét fölhívja, hogy a helyhatósági 
választásokról szóló törvény 14. szakaszának (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10 – 
alkotmánybírósági határozat és 54/11. sz.) megfelelően jelölje ki a képviselőit a bővített összetételű 
Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba.

I n d o k o l á s
A Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság 2016. március 12-én tartott ülésén határozatot 
hozott а

_____________ Vajdasági TOLERANCIA _____________
(a választási lista neve) 

által a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok 2016. április 24-re kiírt választására 10 
jelölt nevével       beterjesztett 

_ _________ TOLERANCIA Koalíció __________
(politikai párt, egyéb politikai szervezet, koalíciójuk vagy állampolgári csoport neve)

választási lista kihirdetéséről, és a helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakasz 6. 
bekezdése és 16. szakasz 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10 – alkotmánybírósági
határozat és 54/11. sz.)(a továbbiakban: törvény) értelmében megállapította, hogy a választási lista 
beterjesztője – mivel a megválasztandó összes képviselő-testületi tag legalább kétharmadára állított 
jelöltet – eleget tesz a föltételeknek, hogy képviselőt jelöljön ki a bővített összetételű 
Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba. 
A törvény 14. szakaszában foglaltak előírják, hogy a választási lista beterjesztője kijelöli a 
meghatalmazott képviselőjét a Községi Választási Bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba,
majd arról tájékoztatja a Községi Választási Bizottságot, a választási bizottság pedig a bővített 
összetételbe belépő személyekről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 24 órán belül megállapítja
a bővített összetételt. Ugyanezen szakasz 10. bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a választási lista 



beterjesztője legkésőbb a választás kitűzött napja előtt öt nappal nem jelöli ki a meghatalmazott 
képviselőjét a választási bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba, úgy a választási bizottság
az adott választási lista beterjesztőjének képviselője nélkül folytatja működését, és jogérvényes 
döntéshozatalát.
Jogorvoslati tájékoztató: E határozat ellen a meghozatalát követő 24 órán belül a Magyarkanizsai 
Községi Választási Bizottságnál kifogással lehet élni.
Szám: 013-74/2016-I/B
Kelt Magyarkanizsán 2016. március 12-én
            

MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
A BIZOTTSÁG ELNÖKE:

______________KASZA ATTILA__________________
(családi és utónév)

________________________________
(aláírás)


