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117/2019. (X. 14.) számú

HATÁROZATA
A települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás eredményének

megállapításáról

A Békési Helyi Választási Bizottság (ti továbbiakban: Biwuságj a 2019. október 13. napjára
kitűzött és megtartott települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
eredméityérói meghozta a következó’

határozatot:

A Bizottság megállapítja, hogy a választás eredményes volt ás a Jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező, cítelepülési nemzetiségi önkormámiaui
képviselők vákisztásának eredményéről megnevezésű jegyzőkönyv tartalma szerint
állapítja meg Békés Városban a roma települési nemzetiségi önkormányzati
választás eredményét

A Bizottság elrendeli a határozat és a határozat mellékletét képező jegyzökönyvnek Békés
Város Önkormányzata hivatalos honlapján és a Békési Polgármesteri Hivatal
hirdetötábláján történő közzétételét

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,jelölt.jelölö szervezet.
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet -

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozat
ellen - illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, Levélben (cím: 5630
Békés, Pető5 utca 2.), telefon (66/411-011), fax (66/411-230) vagy elektronikus levélben (e
mail cím: bekesO2oevkídbekesvaros.hu) kell előterjeszteni úgy. hogy az legkésőbb a jelent
határozat meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétöl (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a



személyazonosságát igazoló igazolványának típusát ás számát, vagy jelölő szervezet vagy más

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levéleímét, illetve

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 323. (l)-(2)

bekezdései értelmében a szavazatszámláló bizottság a nemzetiségi választópolgárként

névjegyzékben szereplő választópolgár részére nemzetiségének települési, területi, illetve

Országos nemzetiségi önkormányzati szavazólapját adja át. A választópolgár a szavazólapokat

olyan borítékba helyezi, amelyen a nemzetiség megjelölése fel van tüntetve. A borítékot a

választópolgár lezárja.

A Ve. 323/A. * (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a boritékokat -

azok felbontása nélkül - nemzetiségenként külön szállítóborítékba zárja, és a szállítóborítékokat

a helyi választási irodához szállítja.

A HVI a szállítóbodtékokat és ‚az általános szavazóköri jegyzőkönyveket” a Bizottság

rendelkezésére bocsájtotta.

A Ve. 32?. * (1) bekezdése értelmében azon nemzetiség települési, területi listás és Országos

listás szavazólapjait. amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására sor kerül a

településen, a helyi választási bizottság számlálja meg.

A Ve. 202. (l)-(2) bekezdései értelmében a szavazóköri, valamint a választási eredményröl

jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a

választási bizottságjelen levő tagjai aláimak.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményéről készítendő

jegyzőkönyv kötelező mintáját ás adattartalmát ci helyi önkormányzati képviselők és

polgárniesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képvLwlők választása;; a

választási irodák hatáskörébe tartozó fL’ladatok végrehajtásának részletes szabályairól ás a

választás! eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) ÍM rendelet 38.

melléklete határozza meg.

A nemzetiségek jogairól szóló 201 L évi CLXXIX. törvény 65. (l)-(2)-(3) bekezdései az

alábbiak szerint rendelkeznek:

(1) A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes. ha legalább

annyijelölt kap szavazatot, minta megválasztható képviselők száma.

(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek. akik az eredményes választáson a megválasztható

képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.

(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani. hogy az egyenlő számú

szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
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A Nemzeti Választási Bizottság nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűző
183/2019. számú határozata alapján Békés Városban a megválasztható roma nemzetiségi
önkormányzati képviselők száma 5 Fő.

A Vé. 328. *-a akként rendelkezik, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati választás
eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

A Bizottsága szavazatok előírt számú megszámlálása. valamint ajegyzökönyv adatainak jogi,
informatikai és számszaki ellenőrzése, továbbá a jegyzőkönyv és a számítógépes adatok
egyezöségének vizsgálatát követően megállapította. hogy Békés Városban a roma
nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson leadott érvényes szavazólapok száma
mindösszesen 469 volt. Ebből a képviselőjelöltek az alábbiak szerint kaptak szavazatot:

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet neve Kapott érvényes
szavazat

1. Herceg Timotheusz „Lungo Drom” Országos Cigány 163
; Erdekvédelmi és Polgári

. Szövetség
2. Asós Tibor Fiatal Romák Országos 145

Szövetsége
3. Czinanó László Cigány Onkormányzatok és Roma 145

Civil Szervezetek Erdekvédelmi
Egyesülete

4. Antóni Zoltánné Cigány Önkormányzatok és Roma 139
Civil Szervezetek Erdekvédelmi
Egyesülete

5. Kovács Gusztáv Cigány Onkormányzatok és Roma 139
Civil Szervezetek Erdekvédelmi
Egyesülete

6. Varga Pál „Lungo Drom” Országos Cigány 132
Erdekvédelmi és Polgári
Szövetség

7. Farkas Károly Cigány Onkormányzatok és Roma 105
Civil Szervezetek Erdekvédelmi
Egyesülete

8. Mohácsi Gyuláné Cigány Önkormányzatok és Roma 92
Civil Szervezetek Erdekvédelmi
Egyesülete

9. Antóni Miklós Fiatal Romák Országos 92
. Szővetsége

10. Asós Miklós Fiatal Romák Országos 87
Szövetsége

11. Rádai Jenő Róbert Fiatal Romák Országos 81
Szövetsége

A fenti tényállás alapján a Bizottsága rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 328. *-a alapozza meg.
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A Bizottság határozata a felhívott jogszabályhelyeken 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 ílletékmentesség az iUetékekről szóló 1990. évi XCIII. (örvény 33. (2) bekezdés

I. pontján alapul.

Békés, 2019. október 14.
/

A határozatról értesülnek:
- Jelöltek (rövid úton és postai úton)

- Jelölő szervezetek (rövid úton és postai úton)

- Irattár
Közzétéve:

- A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)

- A városháza honlapján (www.bckesvaros.hu, személyes adatok nélkül).
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