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Komárom Város Helyi Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény 115/I. §. (6) 
bek. „b” pontjában kapott felhatalmazás alapján meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T –ot 
 

A Helyi Választási Bizottság Kravcsenko György Komárom, Bocskai I. u. 9. szám 
alatti lakos, ukrán kisebbségi egyéni jelöltet a 2006. évi települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választására Komárom város választókerületben  
 

 nyilvántartásba veszi. 
 
A Helyi Választási Bizottság a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki. 
A határozat nyilvános közzétételét a Helyi Választási Bizottság elrendeli. 
 
A Választási Bizottság határozata ellen kizárólag jogszabálysértésre 
hivatkozással – fellebbezést a Komárom Város Helyi Választási Bizottságnál 
(2900. Komárom, Szabadság tér 1. em. I. 15.) de a Komárom – Esztergom 
Megyei Területi Választási Bizottsághoz címezve (2800. Tatabánya, Fő tér 4.) 3 
példányban úgy lehet benyújtani, hogy az, legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított 3 napon belül (2006. szeptember 5.) a 
Komárom Város Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen.  
 

I N D O K O L Á S 
 
 

Kravcsenko György Komárom, Bocskai u. 9. szám alatti lakos választópolgár a 
Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, mint jelölő szervezet megbízásából 
2006. augusztus hó 29. napján megjelent Komárom Város Helyi Választási 
Irodavezetőnél a 2006. évi október 1-i települési kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásán az ukrán kisebbségi önkormányzati választáson 
Kravcsenko György egyéni jelöltként történő bejelentése és nyilvántartásba 
vétele céljából. A jelölt a bejelentésére szolgáló KisE formanyomtatványt 
pontosan kitöltötte és aláírta a törvény által előírt nyilatkozatait is.  
A Választási Bizottság határozatképes ülésén a formanyomtatványt - a HVI 
munkatársai és számítógépes rendszere segítségével - megvizsgálta. 
Megállapította, hogy Kravcsenko György Komárom város ukrán kisebbségi 
egyéni jelöltet bejelentő jelölő szervezet bejelentése az 1997. évi C. törvény 
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52. §. (1) bekezdésében megjelölt törvényes határidőn belül történt, a 
bejelentés tartalma mindenben megfelelt az 1997. évi C. törvény 115/J.§ (2) 
és (4) bekezdésében rögzített követelményeknek. A jelölt számítógépes 
nyilvántartásba vételéről a Komárom Város Helyi Választási Irodája igazolást 
adott ki.  
A Választási Bizottság határozata az 1997. évi C. törvény 29. §. (1) 
bekezdésén, 29/B §. (1) bekezdésén, 29/B. §. (2) bekezdése „a” – „e” 
pontjain, 55. §. (2) bekezdésén, valamint 115/I. §.-a (6) bekezdés „b” pontján, 
alapul.  
A Választási Bizottság a fellebbezési jogot és lehetőséget az 1997. évi C. 
törvény 79. §. (1) bekezdése, 79. §. (2) bekezdése „a” pontja, 80. §. (1) és (2) 
bekezdése alapján és szerint biztosította. 
A nyilvános közzététel helyi módját Komárom Város Képviselő-testülete 2005. 
évi 30. számú (XI. 17.) önk.  rendelete határozza meg.  
A Választási Bizottság a bejelentés elfogadásáról szóló határozat egy 
példányát, valamint az önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba 
vételéről szóló igazolást a mai napon a jelöltnek átadta. 
 
 

Komárom, 2006. augusztus hó 31. napján 
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