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51/2019. (VIII.30.) HVB számú határozata
Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága Valentin Károly
szombathelyi lakost, a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. megyei Szervezete
nemzetiségi jelölő szervezet jelöltjeként a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán roma települési nemzetiség önkormányzati képviselőjelöltként
NEMZETISÉG/ROMA/02. sorszám alatt
nyilvántartásba vette.
E határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb e határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen Szombathely Megyei Jogú
Város Helyi Választási Bizottságához (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.). A
fellebbezésről a Területi Választási Bizottság dönt.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – a 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
nevét, telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
Valentin Károly, a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. megyei Szervezete
nemzetiségi jelölő szervezet jelöltjeként 2019. augusztus 29. napján kezdeményezte
roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba vételét.
A nyilvántartásba vételhez átadta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban Ve.) 124 §-ában foglaltak szerint az ajánlóívet, valamint 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 15. melléklete
szerinti E3 nyomtatványt.
A Ve. 318. §-a kimondja, a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a
szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.
A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 56.§-a alapján felsorolta azokat a
településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását
kitűzte, és egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát. E
határozat 7. számú melléklete értelmében Szombathely településen a roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során a szükséges ajánlások
száma 18.
A Választási Bizottság, a választási iroda bevonásával elvégezte a Ve. 125-126.§aiban, valamint a Ve. 318.§ (4) bekezdésében előírt ellenőrzést, és megállapította,
hogy Valentin Károly települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt a
nyilvántartásba vétele fenti jogszabályokban, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 58.§-59.§-aiban előírt feltételeknek megfelel, továbbá a
jelölt a Ve. 318.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat megtette.
A Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által leadott ajánlóíveken a
Választási iroda által rögzített ajánlások száma 24 volt, ezek közül az érvényes
ajánlások száma 24 volt, így a jelölt a szükséges ajánlások számát megszerezte.
A Választási Bizottság a nemzetiségi jelöltet a Ve. 318. § (2) bekezdés szerint
nyilvántartásba vette.
A jelölt az általa igényelt és 2019. augusztus 27. napján átvett 4 db ajánlóívet
hiánytalanul átadta a választási irodának. Szombathely Megyei Jogú Város Helyi
Választási Irodája az átvett ajánlóíveket megőrzi és azokat a szavazást követő
kilencvenedik nap utáni munkanapon a Ve. 128.§ alapján megsemmisíti.
E határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 318.§-án alapul, a
jogorvoslati jogot a Ve. 221.§, 223-224.§, valamint a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja
alapján biztosította.
Szombathely, 2019. augusztus 30.
Dr. Popgyákunik Péter sk.
a Választási Bizottság elnöke

