Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság
a Nemzeti zöId Koalí
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Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság a Nemzeti Zöld Koalíciót (nyilvántartási
száma: 10-02-0002794), mint jelölő szervezetet a Lendvadedes községben 202,0. január
12,
naPjára kitűzÖtt időközi egyéni listás helyi önkormányzati képviselő-válaiztáson nyilvántartásba
veszi.

A

batározat ellen fellebbezésnek van helye, me|yet az ügyben érintett természetes
és jogi
szeméIY, jogi személyiségnélküli szewezet a Zala Megyei Területi Választási
nizottsa§nat
(8900 Zalaegerczeg, Kosztolányi u. 10.) cimezve nyújthái be (személyesen, levélben:
Rédicsi
ÖnkormánYzati
Hivatal,
Rédics,
Vasút
u.
1b.,
telefaxon:
92/553-069.
elektronikus
§ÖzÖs
levélben: kozoshivatal@,redics.hu) Úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát
követő
harmadik naPon 16 Őráig megérkezzen a Lendvadedes Községi Helyi VálasztáJi Bizottsághoz.
E
határidő elmulasztása jogvesztő hatályű, A fellebbezés tirgyi illetékmentes. A fellebbezés
tartalmi követelményeit a választási eljárásról szőlő 2013. evi xxxvl. törvény (továbbiakban:
Ye.) 224. § (3)-(4) bekezdése tartalmazza. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.

Indokolás
A Nemzeti ZÖld KoalíciÓ,

mint jelölő szewezet kérte nyilváníartásba vételéta Lendvadedes
időközi egyéni listás helyi önkormányzati képviselő_
választáson, a kérelem 2019. november 1,9-én érkezett meg a helyi választási irődahoz.i
t.tyi
választási iroda a bejelentett szervezet létezésétés adatainak hitelességét a civil szervezetek
bírósági ny ilv ántartásában el l enőrizte.
A Lendvadedes Községi Helyi Yálasztási Bizottság megállapította, hogy a Nemzeti Zöld
Koalíció nYilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényb en támasztoti követelményeknek
megfelel, ezért a jelölő szewezetet nyilvántartásba vette.
A határozat a Ve. 3.§ (1)bekezdés 3.c)pontján, 46.§-án, 119.§-án, 132.§-án, 133.§
(l)bekezdésén és 307lD. § (1)bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők
és
Polgármesterek választásárÓl szőIő 2010. évi L, törvény 9. § (3) bekezdés a) pontján aiapul.
A jogorvoslatrÓl való tájékoztatás a Ve. 10. § (l) és (3) bekózdésén, 221.
uer<ezoesen,223. §
(l) és (3) bekezdésén,224. § (1)-(4) bekezdésén,225. §-án és 307lp.5 §(i;
(z)Úetezdés c) pontján,
az illetékmentességről szŐIŐ tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCn. ttirvény 3"3.
§
(2)bekezdés l. pontján alapul.
kÖzségben 2020, január 12. napjárakitűzött

Lendvadedes, 2019. november 23.

YéghLászlóné sk.
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