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roma nemzetiségi időközi képviselőválasztás kitűzéséről

A Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi időközi képvíselőválasztás kitűzése tárgyában
meghozta a következő

határozatot:

A Helyi Választási Bizoftság a Patvarc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata kettő települési
nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátuma betöltésére az időközi választást 2022.
június hó 26. napjára tűzi ki.

A Helyi Választási Bizottság a
szerint határozza meg.

váIasztási eljárás határidőit

és határnapjait e határozat melléklete

A Helyi Választási Bizottság a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát a következők szerint
határozza meg: a települési roma nemzetiségi képviselöválasztáshoz öt választópolgár ajánlása
szükséges.

A Helyi

Választási Bizottság elrendeli

hivatalos honlapján.

a

határozat közzétételét Patvarc Község Önkormányzata

A Helyi Választási Bizoftság

határozata ellen, a meghozatalától számított három (3) napon belül a
központi néujegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szeruezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiségnélküli szervezet - személyesen, levélben, telefaxon
(35/300-782) vagy elektronikus levélben
jogszabályséttésre
hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelésijogkörében hozott döntése ellen, a Nógrád

(valasztas@balassagv -

Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3100 Salgótarján, Rákóczi

út 36. szám)

címzett,

illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottsághoz (2668 Patvarc, Gyarmati út 48.
szám).

A fellebbezést (lgy kell benyújtani, hogy az a jogoruoslati határidő lejártáig (2022, április hó 14. napján
16.00 óráig) a HelyiVálasztási Bizoftsághoz megérkezzen.
A határidő elmulasztása jogvesztö hatály(l.

lndokolás
A

2019. október 13. napján megtartott települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását követően, a roma települési nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői a Helyi
Választási Bizottság Elnökétől átvették megbízóleveleiket és esküt tettek.
A 2019. október 24, napján megtartott alakuló ülésen az elnök és az elnökhelyettes megválasztásával
meg alakult a Patvarc Község Roma Nemzetiség i Ö n kormá nyzata.
Farkasné Penti Andrea 2019. december 13. napján lemondott. Helyére Dóka Zsanett került be a

listáról.

Oláh Győző és Dóka Zsanett 2021, augusztus hó 19. napján mandátumáról szintén lemondott, így a
képviselők száma egyre csökkent, a roma önkormányzat működésképtelenné vált.

Az időköziválasztások

és helyi népszavazások megrendezhetőségéról szóló 103/2022.(111.10.) Korm.
rendelet éftelmében,ha a nemzetiségi önkormányzat képviseló-testülete működésképtelenné vált, és
a lemondásokra 2020. november 6. és 2022. április g-e között került sor, a döntések hatálya 2022.
április 10-én állbe, ldőköziválasztás 2022. április 11-töltűzhetö ki.

Mivel a nemzetiségi önkormányzati képviselők száma egyre csökkent, a nemzetiségek jogairól szótó
2011. évi CLXXIX, töruény 69. § (2) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság a települési roma

nemzetiségi önkormányzati képviselők idöközi választását a rendelkező részben foglattak szerint
kitűzte, és a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát megállapította.

11. § (1) bekezdése alapján a HelyiVálasztási Bizottság jelen határozatának mellékletét képezi
az időközi választásra vonatkozó választási eljárás naptár szerinti határidőit és határnapjait tartalmazó
rendelkezés.

A Ve.

A HelyiVálasztási Bizottság hatáskörét a Ve, 309. § (2) bekezdése határozza meg.
A határozat a Ve. 6. § (2)-(3) bekezdésein, a 8. §-án, a 46. §-án, a 316. §-án, valamint a Nek fv. 5í. §
(1) bekezdésén, az 59. § (í/ bekezdésén és a 69. § (2) bekezdésén alapul.
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223-225. §-ain, valamint az
illetékekről szóló 1990. évi XClll, törvény 28. § (1) bekezdésénés a 2. melléklet Xlll. pontjának 8,

A fellebbezésröl szóló
alpontján alapul.
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A 2022. június hó 26. napjára kitűzött települési roma nemzetiségí önkormányzati képviselők
időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak megáIlapításáról

1. A választási

1,) A választási

2,)
3.)

bizottságok

bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot, A szavazóhelyiségbe egy
megfigyelőt bízhat meg legkésőbb 2022. június 17. napjáig (Ve. 311, § (2,) és (2a) bekezdés, 30.
§ (2) bekezdés).
A szavazatszámláló bizottság tagjai 2022. június 27-én mentesülnek a jogszabályban előírt
munkavégzésikötelezettség alól (Ve. 15, § (1) bekezdés).
A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtéfitését2022.
júIius 01. 16.00 óráíg igényelheti a helyi választási irodától (Ve. 15. § (2) bekezdés),

2. A szavazókörök
2022. április 11. - 2022. június 26. között nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni,
szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület
nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsöház jelének megváltozását a
címnyilvántartásban átvezetni (Ve. 79. § (2) bekezdés).

1.)

3.

vál asztópolg árké nt a központi

2.) Azt a
3.)

A néujegyzék

Nemzetiségi választópolgárként azt a választópolgárt kell felvenni a szavazóköri névjegyzékbe,
aki legkésőbb 2022. június 10-én benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi
n

évjegyzé kbe n (Ve,

3 í 5. §).

választópolgárt, aki 2022. április 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti
Választási lroda értesítö megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéröl (Ve,
íí5.§ (1) bekezdés).
Az értesítöt a választópolgár értesítésicímére,ennek hiányában lakcímére 2022. május 3-ig kelt

megküldeni(Ve. 115, § (2) bekezdés),

4,) A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
5.)

névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2022. április 20-át követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe(Ve. íí6.§ (1) bekezdés),
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2022. április 21-től lehet benyújtani (Ve. 110.
§ (2) bekezdés).

6.) A választópolgár

a)

7.)

h

10.)

-

levélben vagy elektronikusan azonosítás nélkül elektronikus úton legkésóbb 2022. június
22-én 16.00 óráig
személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. június 24-én
16.00 óráig,
2022. június 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton
2022. június 26. 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével2022. június 26-án legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be (Ve. í03. § (2) bekezdés),
A 6/a.) pont szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda 2022. június 24-én
(pénteken), a 6/b.) pont szerinti kérelmet a szavazatszámláló bizottság a beérkezésekor
al adé ktala

8.) A
9,)

mozgóurna iránti kérelmet
a helyiválasztási irodához

n u

l bírálja el,

2022. június 24. 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követóen a Nemzeti
Választási lroda a_szauazóköri névjegyzéketés a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét
lezárja (Ve, 106. § (1) bekezdés),
Az a választópolgár, aki a központi néujegyzékben nemzetiségi választópotgárként szerepel,
nemzetiségi adatának törlését a szavazást megelőző második napig, 2022. június 24-én 1Ó.00
óráig kérhetia helyiválasztásiirodától (Ve. 85, § (1) bekezdés, Ve, 106-107. §).

A

helyi választási iroda

a

lezárt szavazóköri névjegyzéketés a mozgóurnát igénytő
a nereiae§.

választópolgárok jegyzékétlegkésőbb 2022. június 25-ig kinyomtatja (Ve. 106. §

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéketés a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott
jegyzékét2022. szeptember 26-án kell megsemmisíteni (Ve. 13/C, §)
12.) A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylö választópolgárok jegyzékénekadatait 2022.
szeptember 26-án kelltörölni (Ve. 13/C. §).

11.)

1.)

A jelölő

szervezetet

nyilvántartásba.

a

4. A jelöIt- és listaállítás
választás kitűzésétkövetöen a Helyi Választási Bizottság veszi

2) A választási iroda az igénylésétkövetően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 7-én adja
át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részéreaz általa igényelt

3)
4.)

5)

mennyiségű ajánlóívet (Ve. 121. § (2) bekezdés).
A jelölt állításához szükségas ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve a helyi választási
bizottság állapítja meg a választást kitűző határozatban (Ve. 316. §).

A települési nemzetiségi

önkormányzati jelöltet legkésőbb 2022. május 23-án 16.00 óráig kell
bejelenteni(Ve, 318, § (1) bekezdés).
Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2022. szeptember 26-án megsemmisíti (Ve. 13/C.).

5. A választási kampány
A választási kampányidószak 2022. május 7. - 2022, június 26. 19.00 óráig tart (Ve. 139. § (1)
bekezdés).
2,) 2022. június 26-án nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiségben, valamint a
szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül
közterületen (Ve. 143. § (1) bekezdés),.
3,) 2022. június 26-án választási gyűlés nem tartható (Ve, 145. § (2) bekezdés).
4,) 2022. június 26-án politikaireklámot nem lehet közzétenni (Ve. 147. § (4a) bekezdés),
5,) 2022. június 26-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a
szavazóhelyiség van, nem léphet be, A választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja és
csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készítettközvélemény-kutatás
eredményét(exit poll) is csak 2022. június 26-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni
(Ve. 150 §).
6.) A plakátot, az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekébenelhelyezték 2022. július 26-án 16.00 óráig
köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni (Ve, 144, § (7)
1.)

bekezdés).

6,

1.)

Adatszolgáltatás a néujegyzékből

A választási iroda az ajánlóív átadásával egyidejűleg legkésőbb 2022. május 7-én ingyenesen
átadja a jelölö

szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereptő
választópolgárok nevét és lakcímét(Ve. 317. § (2) bekezdés).
2.) A választási iroda a jelölő szervezet kérésére2022. május 19-én és 2022. június 13-án a Ve,
89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatai kivételévet
jelölő szervezet számára
ingyenesen átadja
névjegyzékben nemzetiség
választópolgáraként szereplö választópolgárok nevét és lakcímét(Ve, 317. § (4) bekezdés b)

a

a

a

pont).

3.)

Az adatszolgáltatás adatait a

jelölt, jelölő szervezet legkésóbb 2022. június 26-án köteles
megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 2022. június 29-én 16.00 óráig átadni az
adatszolgáltatást teljesítő választási irodának (Ve. 155. § (2) bekezdés).

7.

A szavazás előkészítése
- annak a jelöltnek a kivételével, amelynek
nyilvántartásba vételétjogerósen elutasították - sorrendjének sorsolását 2022. május 23-án
16.00 óra után végziel (Ve. í60. § (2) bekezdés).
2.) A helyi választási iroda a szavazóköri néujegyzéket,a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2022. június 25én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének (Ve. 164, § (1) bekezdés).
3.) Az iratok és kellékek őrzését 2022. június 26-ig a helyiválasztási iroda biztosítja (Ve. 164, §
1.)

A

helyi választási bizottság a jelöltek

(2) bekezdés).

8.

A szavazás

A szavazÓhelyiségben szavazni2022, június 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet (Ve. 169.§).

9. Az eredmény megállapítása
A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2022. június 29-én 16.00 óráig
tekinthetö meg (Ve. 204. §)
2.) A szavazólapokat ha a választás eredményévelösszefüggő büntetőeljárás nlncsen
folyamatban - a helyi választási irodában 2022. szeptember 26-ig kell megőrizni (Ve, 205. § (1)
1.)

bekezdés).

3.)

A

választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével2022. szeptember 26-án kell
megsemmisíteni(Ve, 13/C. §,205. § (2) bekezdés).

