Helyi Választási Bizottság 32/2019. (IX.18.) sz. h a t á r o z a t a
Tárgy: roma nemzetiségi önkormányzati képviselői szavazólap adattartalmának
jóváhagyása
HATÁROZAT
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
162. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a roma
nemzetiségi önkormányzati képviselői szavazólap adattartalmát a mellékletben
foglalt szavazólap minta szerint jóváhagyja és a mintát „NYOMTATHATÓ”
jelzéssel ellátja.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
A határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható be úgy, hogy az
legkésőbb 2019. szeptember 19-én 16 óráig beérkezzen Nagyecsed Város Helyi
Választási Bizottságához (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.). A kérelmet
személyesen, levélben, telefaxon (44/545-309) vagy elektronikus levélben
(jegyzo@nagyecsed.hu) lehet benyújtani.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem fentiek szerinti alapját,
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 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 bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi
szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű
másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A bírósági felülvizsgálati kérelem a bíróság határozatának meghozataláig
visszavonható.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Debreceni Ítélőtábla bírálja el.
INDOKOLÁS

I.
A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 3-i ülésén hozott 13-15. sorszámú
határozataival 3 főt a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete jelöltjeként, a 2019. szeptember 9-i ülésén hozott 19-22. sorszámú
határozataival 4 főt a Fiatal Romák Országos Szövetsége, 23-25. sorszámú
határozataival pedig a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség jelöltjeként, mint települési roma nemzetiségi jelöltet nyilvántartásba
vett a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13.
napjára kitűzött választáson.
A Helyi Választási Bizottság a 29/2019. (IX. 9.)
megállapította a roma nemzetiségi jelöltek sorrendjét.

számú

határozatával

A Ve. 321.§ szerint:
(1) Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi
önkormányzat megválasztására.
(2) A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is.
(3) A szavazólapon az 5. mellékelt a)–f) és k) pontja, illetve a 6. melléklet a)–f) és
k) pontja szerinti szöveget, valamint a nemzetiség megnevezését a nemzetiség
nyelvén is fel kell tüntetni.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 22. § (1) az alábbi
rendelkezést tartalmazza: „E törvény értelmében nemzetiségek által használt
nyelvnek számít a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a
roma/cigány (romani, illetve beás), (a továbbiakban együtt: roma), a román, a
ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv, továbbá a roma és az
örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is.” Emiatt a roma nemzetiségi
szavazólapon nem kell roma nyelven feltüntetni a szövegrészeket.
A Ve. 120.§ (5) bekezdés a) pontja szerint az ajánlóív igénylésekor a több
utónévvel rendelkező választópolgár kérheti, hogy az ajánlóív és a szavazólap
csak az egyik utónevét tartalmazza.
A Ve. 157. § (1) szerint, ha az egyéni szavazólapon két vagy több azonos nevű
választópolgár szerepelne jelöltként, e jelölteket a születési évük - nevük után,
zárójelben való - feltüntetésével kell megkülönböztetni.
A Ve. 156.§ szerint az egyéni szavazólap adattartalmát a Ve. 5. melléklete
határozza meg.
A Ve. 158. § kimondja, hogy közös jelölt, illetve lista esetén a szavazólap a jelölt,
illetve lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezet nevét tartalmazza,
továbbá a szavazólapon fel kell tüntetni a jelölő szervezet rövidített nevét, illetve
jelképének szürkeárnyalatos képét is, ha azt a jelölő szervezet a szavazólap
adattartalmának jóváhagyását megelőzően kéri.
A Ve. 159. § kimondja, hogy a jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és
szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni, függetlenül a jelölő szervezet
nevének megváltozásától.

A Ve. 160. § (1) bekezdés szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a
választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A Ve. 160. § (3) bekezdés szerint ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy
listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő
jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A
szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell
feltüntetni.
A Ve. 161. § kimondja, hogy a szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait
nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell feltüntetni. A jelölő
szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen
kell elhelyezni a szavazólapon.
Ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép
feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter
magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.
A Ve. 162. § (1) bekezdés szerint a szavazólap adattartalmát a választási
bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt
nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a roma nemzetiségi szavazólap
minta mindenben megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A Helyi Választási Bizottság a határozatot a Ve. 162.§ (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A határozat a Ve. 44.§ (1) bekezdésén,
és 46.§-án alapszik.
A fellebbezési lehetőséget a Ve. 240. § (1) bekezdése zárja ki.
A bírósági felülvizsgálati kérelem lehetősége és az eljáró ítélőtábla illetékessége
a Ve. 240. § (2) bekezdésén alapszik. A bírósági felülvizsgálati kérelem
benyújtásának módja és tartalma a Ve. 222-225. §-ain alapulnak.
Nagyecsed, 2019. szeptember 18.
Dr. Bulyáki Lajos
HVB elnöke

