Helyi Választási Bizottság 35/2019. (IX.09.) HVB határozata
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága nemzetiségi jelölt nyilvántartásba
vétele tárgyában a következő határozatot hozta:

Tiszaalpár Nagyközség roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi
általános választásán Ajtai Lajost (1972) a „LUNGO DROM” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő szervezet települési nemzetiségi
önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi. A választási bizottság elsőfokú
határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett
fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési
jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottságnál (6066 Tiszaalpár, Árpád tér
1.email: jegyzo@tiszaalpar.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján
16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3)
bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és –
ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának
személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, 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 megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
I N D O K O L Á S
Ajtai Lajos a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő

szervezet jelöltje Tiszaalpár Nagyközség roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
2019. évi általános választásán kezdeményezte Tiszaalpár Nagyközség Helyi
Választási Bizottságnál (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) települési
nemzetiségi önkormányzati jelöltként a nyilvántartásba vételét,.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2)
bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános
választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki 183/2019. (2019.
július 30.) számú határozatával.
A határozat 7. melléklete alapján Tiszaalpár településen a roma nemzetiségi
önkormányzati jelölt állításhoz 5 választópolgár ajánlása szükséges. A választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 127. § (1) bekezdése
értelmében az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az ajánlások tételes
ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes
ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Ve. 132. §-a szerint az
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illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. A Választási
Iroda a jelölt adatait és választójogát ellenőrizte, valamint ajánlóíveit ellenőrizte,
érvényes ajánlásokat rögzítette. Az ellenőrzött érvényes ajánlások száma a törvényben
meghatározott mértéket (5 érvényes ajánlás) elérte. A Választási Iroda az ajánlóív
ellenőrzése során annak adattartalmát a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben
ellenőrizte, mely kiterjedt a Ve. 122. §-ában, 125-127. §-ában foglalt
követelményekre. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Helyi
Választási Irodától igényelt és átvett ajánlóíveket a jelölt hiánytalanul leadta. A Helyi
Választási Bizottság ellenőrizte a jelölt bejelentés formai és tartalmi elemeit és
megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került az IM rendeletben és
a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelölt
választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor az IM rendelet 11.
melléklete szerinti A6 „Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról,
hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.
A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a Választási Iroda által ellenőrzött
ajánlóívek adattartalmát, valamint hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő
érvényes ajánlások száma eléri-e a megkövetelt határt.
A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. (2019.
09.09.) Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi
önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 318. § (3) bekezdése értelmében a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a) a
nemzetiség képviseletét vállalja, b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját
és hagyományait ismeri.
A Nektv. 54. §-a szerint a választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár
választható, ha a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választható, b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános
választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más
nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá c) nyilatkozatot tesz arról, hogy ca) a
nemzetiség képviseletét vállalja, cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját
és hagyományait ismeri. A Nektv. 58. § (1) bekezdése értelmében a választáson
nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Fentiek alapján tekintettel arra, hogy a jelölt
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a települési nemzetiségi jelöltet a Helyi
Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba vette. A
Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2)
bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §ában, 120. §-ában, 122. §-ában, 124-127. §-ában, 132. §-ában, a 304. § c) pontjában,
318. §-ában, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §-ában,
54. §-ában és 58. § (1) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019.
(VII.30.) IM rendelet 11. és 15. mellékletében foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről
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szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 221. §, a 223-225. §-okban
foglaltakon alapul.
Tiszaalpár, 2019. szeptember 09.
Biczók Mihály
HVB elnöke
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