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2/2022.(V.24.) HVB h at á ro z at a
Patvarc településen tartandó 2022. júníus hő 26. napjára kítüzött időközi roma nemzetiségí

önhormányzati képviselő választás elmaradásárőI

Apatvarci Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy az 1/2022.(lV.11.) HVB határozatával 2022.
június hó 26, napjára kitűzött idöközi roma nemzetiségi önkormányzati képviselö választás jelöltek
hiányában elmarad, így a nemzetiségi önkormányzat a szavazás napjaként kitűzöft napon megszűnik.

A határozat ellen - annak meghozatalától számítoft három (3) napon belül - a központi névjegyzékben
szereplö választópolgár, jelölt, jelölő szeruezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szeruezet személyesen, levélben a Helyi Választási Bizottságnál
(2668 Gyarmati utca 48,), telefon (06-35-505-925) vagy elektronikus levélben
((valasztas@balassagyarmat,hu) jogszabályséttésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörében hozott döntése ellen, illetékmentesen fellebbezést nyújthat be a Nógrád
Megyei TerUleti Választási Bizottságnak (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36,) címezve. A fellebbezést
(tgy kell benyújtani, hogy az 2022. május hó 27. napján 16:00 óráig megérkezzen. A fellebbezésben új
tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját
(jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelésijogkörben hozott döntése), a
fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétöl (székhelyétöl) eltér - postai
értesítési címét, a fellebbezés beny(ljtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkezö választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szeruezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát. A fellebbezés taftalmazhatja
beny(ljtójának telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét
és telefon számát vagy elektronikus levélcímé.
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezőt, hogy a fellebbezés a választási bizottság
határozatának meghozataláig visszavanható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalbót
folytathatja,

lndokolás:

Az patvarci roma nemzetiségi ónkormányzat tagjainak száma - lemondás okán - a működéshez
szükséges létszám alá csökkent.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. töruény (a továbbiakban: Nek. tv,) 69, § (2) bek.
értelmében ha a képviselök száma a képviselő-testület müködéséhez szükséges létszám alá csökken,
akkor az üres helyekre idöközi választást kell kitüzni.

A fentiekre tekintettel Patvarc Helyi Választási Bizottsága az 1/2022.(lV.11,) HVB határozatával kitűzte
az időközi roma nemzetiségi önkormányzati képviselö választás időpontját, és megáttapította a
választásra vonatkozó eljárási h atáridőket, illetve határn apokat,

A jelöltállításra vonatkozó határidő tekintetében a határozat úgy rendelkezett, hogy települési
nemzetiségijelöltet legkésőbb a 2022, május 23-án 16:00 óráig kell bejelenteni, Mivel ezen idöpontig
a Helyi Választási lrodánál jelölő szeruezetet, jelöltet nem jelentettek be, az idöközi váiasztás
megtartása ne m lehetség es,

A választási eljárásról szóló 2013, évi XXXVI, törvény (a továbbiakban: Ve,) 3ís. § (2) bekezdése
szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi
nyilvántaftásba.

A Ve. 124. § (1) bek, alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásávat kell bejelenteni a nyilvántartásba
vételre illetékes választási bizottságnál.



A Nek. tv. 58. § (1) bek, értelmében a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A Nek. tv. 63.
§-a szerint a választásf csak akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a
m egvá l aszth ató képv i selők sz á m a.

A fentiek alapján a Helyi Választásí Bizottság megállapította, hogy jelöltek nyilvántartásba vételének
törvényes feltételei nem állnak fenn, ezért jelölt hiányában a választást nem lehet megtartani.

A Nek. tv. 74. § (1) bek. c) pontja értelmében a nemzetiségiönkormányzat megszűnik, ha az idóközi
választáson nincs elég jelölt, a szavazás napjaként kitűzöft napon.

A Nek, tv, 74. § (2) bek. értelmében ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választására csak a következő általános választáson kerülhet sor.

A határozat aVe.) 44. §-án,46. §-án, a 124. § (1) bekezdésén és 318, § (2) bekezdésén, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve, 10, §-án, 221. §-án, 223- 224, §-ain, valamint a 307/p. § (2)
bekezdés c) pontján, a Nek. tv. 58, § (1) bekezdésén,63. §-án, a 69 § (2) bekezdésén, valamint az
illetékekről szóló 1990. éviXClll. törvény 33. § (2) bekezdés 1.) pontján alapul.

Patvarc,2022. 05. 24.
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