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A Pesterzs6beti Helyi V6laszt6si Bizottsdg 2020. november 2. rnpjan megtartott iilds6n - a
vrflaszh4si eljdr:isr61 s2616 2013. 6vi X)O(VL tdrv6ny (a tov6bbiakba: Ve.) 3071D (1)

-

bekezd6sdben foglalt hat6skdrdben eljilrva az 6rm6ny Kultunilis 6s Informrici6s Kiizpont
Egyesiilet megnevez6sii jel616 szervezet nyilv6ntarulsba v6te1e tArgyriban meghozta a
k6vetkez6 hatrirozatot
3t2O2O.

(Xr.2.)

sz.

-

prryB HATAROZAT

A Pesterzs6beti Helyi V6laszulsi BizottsSg (tov6bbiakban: PTIVB) az Orm6ny Kulturdlis 6s
Inform6ci6s Kdzpont Eryesiilet (rdviditett neve: Ormdny Kulturrilis K6zpont, szekhelye:

v

1052 Budapest Semmelweis
17., nyilvintattasi sz{ma: 01-02-00-11395) je1616 szervezetet
Budapest )C(. keriilet6ben 2020. december 13. napjdra kiftiziitt teleptil6si drm6ny nemzetisdgi
dnkormrinyzati k6pvisel6k id6kdzi vri'laszt5s6n nyilvintartdsba veszi.

A hatarozat ellen fellebbezest nyirjthat be az ilgyben drintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi
szem6lyis6g n6lkiili szervezet a F6vrlrosi V6laszt6si Bizottsdghoz. A fellebbez6st a PFIVB-n61
kell el6terjeszteni. A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben (1201 Budapest, Kossuth Lajos tdr
1.) telefaxon (283-13-37), elekhonikus lev6lben Gyb@pesterzsebglhg) rigy ketl benyfjtani,
hogy az legk6s6bb 2020. november 5. napjrin 16.00 6niig meg6rkezzen a PHVB-hez.

A fellebbezesnek tartalmaznia keli

a) a jogszabilys6rt6sre

hivatkozist vagy a m6rlegel6si jogkdrben homtt hatirozafia
hivatkozris! annak a Ve. 223. $ (3) bekezd6s szerinti alapj:it,

b) a

kdrelem benyfjt6jrinak nevdt, lakclmdt, (sz6khely6t) 6s

(szdkhely6t6l) elt6r

c) a

-

- ha a

lakcim6t6l

postai 6rtesit6si cim6t,

kdrelem bery.ujt6jrinak szemdlyi azonosffirit, illetve,

ha a kiilldlddn

616,

magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkez6 vrflaszt6polgrlr nem rendelkezil szem6lyi
azonosit6val, a szem6lyi azonossrigdt igazol6 igazolvrlny6nak tipus6t ds sz{mrit, vagy
je16lo szemezet, vagy mas szervezet esetdben a bir6s6gi nyilv6Lnlafi6sba-v6te1i szbmat.

d)

A fellebbezes tartalmazhatja tovdbb6,

a benyrijt6jrinak telefaxsz6mdt vagy eleklronikus
levdlcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjanak nev6t 6s telefaxszrim6t vagy elektronikus
levdlcfmdt. A fellebbez6sben (rj t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.

A fellebbez6s illetekmentes.
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INDOKOLAS
A PlryB 2/2020. 6. 2) PIfVB hatirozatbval Budapest XX. keriiletdben

a telepiil6si drm6ny
nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6k id6k<tzi vrflasztSs.it 2020. december 13. napjfua tnzte
ki. A hatirozat 2020. okt6ber 5-6n j oger6re emelkedett.

Az 6rm6ny Kulturri'lis 6s Informrici6s Kdzpont Egyesiilet (riividitett neve: 6rm6ny Kulturiflis
Kdzpont, szdklelye:1052 Budapest Semmelweis u. 17., nyilvrintartrlsi szrima: 01-02-0011395) nemzetis6gi szervezet 2020. okt6ber 29-6n a ,,P4" jehi formanyomtatviiny
benyfijtris6val, k6relmezte a 2020. december 13. napjriLra kitiizdtt nemzetis6gi dnkormrinyzati
v6lasztrison je16l6 szervezetk6nt t6rtdn<i nyilvrintartrisba v6te16t.

A Ve. 307/D $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben id6k6zi v6lasa6son a jel6l!

illetve lista

nyilvrirrtartrisba v6te16re illet6kes v6lasztSsi bizottsrig veszi nyilvAntart6sba a je16l5
szervezetet. A Ve. 132. $ szerint, az illet6kes vrilasztrisi bizotts6g minden, a td,rvdnyes
feltdteleknek megfelel6 jel6l6 szervezetet, jeldltet, list6t - legkds6bb a bejelent6st k6vet6
negyedik napon

-

nyilvdntartrisba vesz.

A Ve 307/D $ (2) bekezd6se szerint a nemzetisdgi szervezet bejelentdsekor a szervezetnek
nyilatkomia kell arr6l, hogy a szervezet megfelel a nemzetis6gi szervezettel szemben a
nemzetisdgek jogair6l s2616 tdrvdnyben tAmasztott kdvetelm6nyeknek. A je1616 szorvezet
nyilviintarhisba vdtel6re illetdkes vrilaszt6si bizotts6g a civil szervezetek bir6srigi
nyilv6ntarris6ban a nemzetisdgi szeryezet alapszabilydt ellen6rzi. A Ve. 133. g-a lapj6n a
vrflasztrisi iroda a bejelentett szfriyezfrt l5tezdsdt 6s adatainak hitelessdg6t a civil szervezetek
bir6s6gi nyilvrintartds6ban ellen6rzi. A vrilasztrisi bizotts6g visszautasitja a jel5i6 szervezet
nyilvriatart,Ssba v6te1dt, ha a bejelent6s a tiirv6nyes felt6teleknek nem felel meg.

Az

Orm6ny Kulturilis 6s loform6ci6s Kdzpont Egyesiilet k6pvisel6je a ,,P4" jelii
formanyomtatvriny (11) pontj6ban rigy nyilatkozott, hogy a sz;sryezet megfelel a nemzetisdgi
szervezetekkel szemben a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 tdrv6nyben titmas^ott

kdvetelm6nyeknek.

A

nemzetisdgi jel6l6 szervezetet, mint civil szervezetet nyilvtintart6sba vev6 F6v6rosi
Tdrvdnysz6k a Pesterzsdbeti Helyi V6lasztrisi Iroda (tov6bbiakban: PHVI) adatszolg6ltatrisi
k6relm6t 2020. november 2-iim teljesitette, elektronikus riton megkiildte a 01-02-0011395
szim alatt nyilvdntartott 6rm6ny Kultur6lis 6s Inform6ci6s Kdzpont Egyesiilet
vonatkoz6s6ban a szervezet jelenleg hatalyos adatait taftaknazb kivonatot, a nyilvrintartris
valamennyi fenn6116 6s t6dlt adatit tattalmaz6 mrisolatot, valamint a szeryezet hatrilyos
alapszab ly t. A F6varosi Tdrvdnyszek nyilatkozatott tett annak vonatkozfsdban is, hogy a
megkeres6sben feltiintetett 6rm6ny Kultturilis 6s Inform6ci6s Kdzpont Egyesiilet elnevez6sii
szervezet rdviditett neve Ormdny Kultunilis Egyesiilet.

A PITVB

benyfjtott iratok e1len6rz6sdt k6vet6en meg6llapitotta" hogy a je1ii16 szetyezet a
civil szervezetek nyilvrintartds6ban szerepel. A jeliiki szeryezot a nyilvrinlartisba vdteli
k6relme a t6rvdnyben t6masztott kiivetekndnyeknek megfelel, ezett a jel6l6 szorvezet
a

nyilvrintart6sba vdtel6nek nincs akadaly a.
Fentiek alapjrin a PHVB a rendelkezb rlszben foglaltak szerint hatl;rozott.

A PIIVB hatArozata aye.307/D $-6ban, a 44. $ (1) bekezd6s6ben, 46. g-Aban, 132-134.
aiban foglaltakon alapul.

$-
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A fellebbezdsr5l szolo tijeko^a6s a Ve. 221. $ (1) bekezdds6n, a 223-225 $-ain, a 330. $ (2)
bekezd6s6n, valamint az illet6kekrdl sz6l6 1990. 6vi XCIII. ttirv6ny 33. $ (2) bekezd6s 1.
pontj6n alapul.

Az illet6kmentessigriil sz6l6 t6jdkoztatAs az il1et6kek61 sz6lti 1990. 6vi XCIII. tdwdny 33.
(2) bekezd6s l. pontjdn alapul.
Kelt: Budapest, 2020. november 2.
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A hatrirozatot kaoirik:
1./ Ormdny
2.1

kaltir

Kultulflis
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Informdci6s Kdzpont Egyestilet, kdpvisel6je
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