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települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Helyi Választási Bizottság a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő nemzetiségi szervezet
települési nemzetisé8i önkormányzati jelöltjeként indulni szándékozó Kocsis András (1971), l

- 

szám alatti lakosnak a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi
általános választásán a roma nemzetiség települési nemzetiségi önkormányzati jelöltjeként történő
nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők zo1rg. évi általános
választásán a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő nemzetiségi szervezet települési

önkormá ként indulni szándékozó választópolgárt, Kocsis András (1977|,
szám alatti lakost a roma nemzetiség települési nemzetiségi

önkormányzati jelöltjeként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélkúli szervezet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB), A fellebbezést
személyesen, levélben (3600 Ózd, Városház tér J-.), telefaxon (+36-48-574-104) vagy elektronikus
levélben (ozd@ozd.hu) kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2019, szeptember 12-én 16.00 óráig
megérkezzen. A fellebbezésre nyitva álló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján ].6,00 órakor
jár le.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a kérelem választásieljárásról szóló2Ot3. éviXXXVl. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3)
bekezdése szerinti ala pját,

a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásába-vétel számát,

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes

lndokolás:

A Ve. 318, § (1) bekezdéseinek értelmében az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást
megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. AVe. 132, §-a alapján a HVB minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba
VesZ.



Kocsis András (1971), a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet települési nemzetiségi
önkormányzati jelöltjeként a roma nemzetiség települési nemzetiségi önkormányzati választásán
indulni szándékozó választópolgár 201,9. szeptember 9. napján a helyi önkormónyzati képviselők és
polgórmesterek választdsón, valamint a nemzetiségi önkormónyzati képvíselők vdlasztósón o

vólasztósi irodók hatóskörébe tartozó feladatok végrehojtósdnak részletes szabdlyairól és a vdlasztósi
eljórósban hasznőlandó nyomtotvónyokról szóló 20/2019. (Vl1.30.) lM rendelet melléklete szerinti E3

jelű formanyomtatvánnyal egyidejűleg 20 db, a Helyi Választási lroda (a továbbiakban: HVl) által
hitelesített eredeti ajánlóívet nyújtott be, és kérte jelöltként való nyilvántartásba vételét.

A HVl az ellenőrzés során ].4 db ajánlóívet ellenőrzött, melynek során megállapította, hogy 93 db
rögzített ajánlásból 78 db érvényes.

A Nemzeti Választási Bizottság 1,83l2OI9. számú határozata alapján Ózd városban a települési roma
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 74 db.

A HVl a jogszabályban előírt ellenőrzéseket követően megállapította, hogy a jelölt a törvényben
meghatá roz ott 7 4 d b é rvé nyes ajá n lást megszerezte.

A HVB a nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárása során megállapította, hogy a jelöltajánlás

érvényes, a jelöléshez szükséges 74 db aláírás hitelesítésre került.

Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött

Ahatározatanemzetiségekjogairól szóló201,1,.éviCLXXIX.törvény 59.§(1) bekezdésén,aVe. 124.§
(1)-(2) bekezdésén,125-727,§-án, a ]-32.§-án, a 133.§ (1) bekezdésén, valamint 318.§-án alapul. A
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ye. 221,. § (1) bekezdésén, 223.§-án, a 224. § (1)-(4) bekezdésén,
valamint a 330. § (2) bekezdés c) pontján alapul, A határidő számítására a Ve. 10. §-ában foglalt
rendelkezések vonatkoznak,

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 33. § (2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Ózd, 20L9, szeptember 09.
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