
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVIs)
lpolyszijg

3/2016. (VL05.) HVB hatArozata
az lpolyszog telep l6sen taftando 2016. augusztus 7. napj1ra kitfiz1tt

id6k6zi roma nemzetis6gi 6nkormdnyzati k6pvisel6 v6las;zt6s elmarad6sdr6l

Az ipolysz5gi Helyi Vitlasztdsi Bizottsdg megailapitja, hogy az 1/2016. (V.11.) HVB
haftrozaftval 2016. augusztus 7. napjera kitfiz1tt id6k6zi roma nemzetis6gi 1nkorm6nyzati
kepvi sel6 v ahsztAs jelolte k h i 6ny 6b an el m arad.

A hat4rozat ellen - annak meghozatal^t6l szdmltott h6rom (3) napon belijl - a k'zponti
n'vjegyzekben szerepl6 v'laszt6polgdr, jel6lt, jelol1 szervezet, l,ovebbe az ugyben 

'rintettterm6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g nalk1li szeNezet szem6lyesen, Iev6lben a
Helyi V4lasztAsi Bizoftsegnel Q660 lpolyszog, F6 (tt 36. sz6m), tetefaxon (06-3b-300-7A2)
vagy elektronikus lev6lben (bSyAUA!@proIfieLID jogszabelyseft1sre hivatkoz1ssat, ittetve
a vdlasztdsi bizotts1g m6rlegel6si jogkdr'ben hozott dont'se e en, illet'kmentesen
fellebbez6st nyljthat be a N6grdd Megyei Teruleti Vdtas.ztAsi Bizotts1gnak (3100
Salg6tarjdn, RAk6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest Igy kell bent,(tjtani, hogy az 2016. jtjlius
h6 8. napj4n 16:00 6r6ig meg6rkezzen. A fellebbez6sben Lij t1nyek 6s bizonyit6kok is
felhozhat6k.

A bizottstrg tAj6koztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbezesnek taftahaznh kell a fellebbezes
jogalapjdt (jogszab6lys6rtdsre hivatkozds, illetve a vAhsz6si bizottslg m6rlegel6si jogkorben
hozott d1ntese), a fellebbez6s beny1jt6jAnak nev6t, lakcim6t (sz6khelyet) 6s - ha a
lakcim6t6l (sz6khely6tdl) elter - postai 6ftesit6si cim6t, a fellebbszes beny(tjbjenak szemelyi
azonosit6jAL illetve ha a kiiff5lddn 616, magyarorszAgi lakcimmel nem rendelkez6
v6tlaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar AllampolgersegAt igazol6
okirat^nak tipusdt 6s sz6m6t, vagy jel6l6 szeyezet vagy mds sze'rvezet eseteben a bir6segi
nyilvdntaft6sba vdteli szAmAt. A fellebbez1s taftalmazhatja benyrtft6j6nak telefaxszitmitt
vagy elektronikus levelcimeL illet6leg k6zbesit6si megbizoftjanitk nev6t 6s telefaxszdmdt
v agy ele ktron i ku s leve lcim 6t.
A bizottsdtg tdj6koztatja tovdbb1 a k6relmez6t, hogy a fellebbez6s a v1lasztdsi bizottsitg
hatarozatdnak meghozatalatig visszavonhat6, ugyanakkor a vdlaszt€tsi bizoftseg az elj^rdst
h iv atalb 5l folytath atj a.

Indokolas:

Az ipolysz1gi roma nemzetis€gi 1nkormanyzat tagjainak sz1nta - IemondAs okan - a
mfrk6d6shez szAks6ges l1tszdm ah cs1kkent.

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdNeny (a tovdbbiakban: Nek. tv.) 69. S e)
bek. 6rlelm6ben ha a k6pvisel6k szema a k6pvisel6lest1let m1kdd6s6hez sztiks6ges
l6tsz6m al6 csdkken, akkor az Ares helyekre id1kozi vAhsztest kell kitfizni.

A fentiekre tekinteftel lpolysz1g Helyi Valasztitsi Bizotts^ga az 1/2016. (V.11.) HVB
hatdrozat1val kftAzte az id1k1zi roma nemzetis6gi onkorm^nyzati k6pvisel6 v'lasztAs
id6pontj6t, 6s megelhpitotta a v1lasztitsra vonatkoz6 eljArdsi hatdriddke| illetve
hatArnapokat.

A jel1lffiiliftsra vonatkoz6 hatdrid6 tekintet6ben a hatArozat ttgy rendelkezett, hogy telepiil'si
nemzetis6gi jel6ltet legk6s6bb 2016. j1lius 4-6n 16:00 6r6ig kell bejelenteni. Mivel ezen
id6pontig a Helyi VAlaszt4si lrod6n6l jel6ltet nem jelentettek be, az iddkdzi vehsztes
megtaft^sa nem lehetseges.



A vitlasztdsi eljdr6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 315. S e)
bekezd1se szerint a telepiil1si nemzetis6gi 6nkormAnyzati jel1ttet a hetyi vebszi1si b2ottsag
veszi nyilvAntaft6sba.
A ve. 124. s ( ) bek. alapjan a jel1rtet az aj1nloivek ahd1saval kert beierentenr a
nyilvantaft4sba v6telre illetdkes vdlasztAsi bizottsAgnAl.

A Nek. tv. 58. $ (1) bek. 6rtelm6ben a v€tlaszt1son nemzetis1gi szervezet {llithat jel1ttet.
A Nek. tv. 63. g-a szerint a vdlasztdst csak akkor lehet megtartitni, ha legat+bb annyi jel6tt
van, mint a megvAlaszthat6 k6pvisel6k szdma.

A fentiek alapjan a Helyi vdlasztdsi Bizotts6g meg1ilapitotta, h,cgy jet1ltek nyilv1ntaft1sba
vetel€nek torvenyes feltetelei nem 

^llnak 
fenn, ezeft jel1tt hi6ny6ban a vehsztest nem lehet

megtartani.

A Nek. tv.74. s () bek. c) pontja 6ftelm6ben a nemzetis1gi 1nkorm1nyzat megsz(inik, ha az
idSk'zi vehszt^son nincs el69 jel6lt, a szavazds napjak6nt kittiz'lt napon.A Nek. tv. 74 S e) bek. eftetm6ben ha a nemzetis1gi onkormenyzat megsz1nm, a
nemzetis6gi 6nkorm6nyzati k6pvisel6k vdlasztits6ra csak a k}vellkez1 eftal6nos v6lasztAson
kerAlhet sor.

A hatdrozat a Ve.) 44. 5-6n, 46. S-6n, a 124. g (1) bekezd6s6n 6s 318. g (2) bekezd6s6n, a
jogorvoslatr6l sz6l6 tAj6koztat1s a Ve. 10. S-en, 221. S-An, 223- 224. S-ain, vatamint a 307/p.
$ (2) bekezd6s c) pontj6n, a Nek. tv.58. S f/) bekezd4sen,63. g-rin, a 69. S e) bekezd6s6n,
valamint az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. t1veny 33. g (2) bet:ezd6s 1.) pontj1n ataput.

lpolyszdg, 2016. jtilius 5.
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