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7/2019. (VIII. 30.) Számú

HATÁROZATA
Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Békési Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napjára kitüzött nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán Békés településen a Cigány Önkormányzatok és Roma
Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet képviseletében roma települési
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként indulni szándékozó

Antóni Zoltánné (szenzélvi azonosító:
szám alatti lakos választópolgárt

roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselöjelöltként

NYÍL VÁNTA R TÁSBA VESZ!.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelöli, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet -

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozat
ellen - iletékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen. levélben (cím: 5630
Békés. Petöf utca 2.), telefon (661:41 1-01 1), fax (66/411-230) vagy elektronikus levélben (e
mail Cím: bekes02oevkaihekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelent
határozat meghozatalátóL számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) ajogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. illetve ha a külröldön élő. magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonositóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbizottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.



INDOKOLÁS

Antóni Zoltánné 2019. augusztus hó 28. napján kérte a 2019. október 13. napjára kitűzött

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Békés településen a Cigány

Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet

képviseletében roma települési nemzetiségi önkormányzati képvisetőjelöltként történő

nyilvántartásba vételét. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a v lasztási irodák hatáskörébe

tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 15. mellékletében előírt,

szabályszerűen kitöltött E3 jelű formanyonMatvánnyal (Egyéni képviselője (ölt bejelentése)

egyidejűleg 10 darab ajánlóív került átvételre.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 124. * (1)

bekezdése kimondja, hogy ajelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba

vételére illetékes választási bizottságnál.

A Ve. 318. * (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet

legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon kell bejelenteni.

A Ve. 318. * (2)-(3)-(4) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

(2) A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi

nyilvántartásba.

(3) A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy

a) a nemzetiség képviseletét vállalja,

b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

(4) A választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi. hogy a Jelölt a nemzetiségi

önkormányzati képviselők megelözö két általános választásán. valamint az azokat követő

időközi választásokon nem volt jelölt más nemzetiség önkormányzatának választásán.

A Ve. 125. *-a szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során

meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló

választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell

állapítani. hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 58-59. *-ai akként rendelkeznek,

hogy a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi szervezet

közös jelöltet is állíthat. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a

nemzetiségi névjegyzékben a választás kitüzésének napján szereplő választópolgárok öt

százalékának, de legalább öt választópolgámak az ajánlása szükséges.

A Ve. 309. (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános

választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik

napon. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára

tűzi ki.

A Ve. 316. *-a kimondja, hogy ajelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát a választást

kitűző határozatban, egész számra Felfelé kerekítve kell megállapítani.
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A Nemzeti Választási Bizottság nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűző
183/2019. Számú határozata alapján a települési roma nemzetiségi önkormányzati
képviselőjelölt áflitáshoz Békés városban 39 énénves ajánlás szükséges.

A Ve. 127. -a előírja. hogy az ajánlások ellenőrzését ajelölt bejelentésétől számított három
napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyosság válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.

Békés Város Helyi Választási Irodája megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az
érvényes ajánlások száma eléd ajelöltséghez szükséges 39 ajánlást.

A Ve. 132. -a kimondja, hogy az illetékes választási bizottság minden. a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet - legkésöbb a bejelentését követő negyedik napon -

nyilvántartásba vesz.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 318. (2) bekezdése biztosítja.

A Bizottság határozata a felhivott jogszabály]ielyeken kívül a Ve. 44-49. -ainak
rendelkezésein alapul.

A fellebbezés lehetőségét a Ve. 221 * (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése
biztosítja. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. * (2) bekezdés
1. pontján alapul.

Békés, 2019. augusztus 30.

PatatWius Pál
HVB elnöke

A határozatról értesülnek:
- Antóni Zoltánné (rövid úton és postai úton)
- Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete (rövid

úton és postai úton)
- Irattár

Közzétéve:
- A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
- A városháza honlapján (www.bekesvaros.hu, személyes adatok nélkül).
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