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Tárgy: Kisebbségi jelölő szervezet
nyilvántartásba vételének
elutasítása
Szombathely Város Helyi Választási Bizottsága
5/2010. (VIII.13.) HVB. határozat

A szombathelyi Helyi Választási Bizottság a Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat
Támogató Közhasznú Egyesületet (HÁROFIT KHE) kisebbségi jelölő szervezetként a
2010. október 3-án tartandó települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán
jelölő szervezetként
nyilvántartásba vételét.
elutasítja.
E határozat ellen a döntés meghozatalától számított 2 napon belül bármely választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a jelen határozatot kibocsátó választási bizottságnál kell benyújtani, azt a Vas
megyei Területi Választási Bizottság bírálja el.
INDOKOLÁS
Forgács Károlyné szombathelyi lakos 2010. augusztus 11-én kezdeményezte a Hátrányos
Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület kisebbségi jelölő
szervezetként történő nyilvántartásba vételét.
A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(továbbiakban Ve.) 115/J. §-ban, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló szóló 5/2010. (VII.16.)
KIM rendelet 1. számú mellékletében előírt iratokat.
A bizottság a szervezet alapszabályát áttekintette, és megállapította, hogy abban a
kisebbségi szervezet céljai között az adott kisebbség képviselete nem szerepel, a „roma
fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása, közérzetének jobbítása” megjelölés ezt
nem meríti ki. A benyújtott alapszabály 2. § /6/ bek. rögzíti továbbá a következőket: „ Az
Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.”
Ezen indokok alapján a Választási Bizottság a jelölőszervezetet nyilvántartásba vételét
elutasította a Ve. 115/l. § (6) bekezdés b./ pontja alapján.
A szombathelyi Helyi Választási Bizottság határozata a Ve. 29/B. § (1), (2) bekezdésein,
valamint a Ve. 51. § (1) bek. c.) pontján alapul.
A szombathelyi Helyi Választási Bizottság a jogorvoslati jogot a Ve. 79. §-a és 80. §-a
alapján biztosította.
Szombathely, 2010. augusztus 13.
/: Dr. Fekete Csilla :/
a bizottság elnöke

