
Somlójenő Község HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

2/2015.(VI.30.) HVB számú határozata

Időközi választás elmaradásáról

Somlójenő  község  Helyi  Választási  Bizottsága  (a  továbbiakban:  HVB)  a  roma  települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán jelölőszervezet nyilvántartásba – vétel,
valamint jelöltállítás bejelentése elmaradásának megállapításáról  meghozta a következő

határozatot:

Somlójenő  község  Helyi  Választási  Bizottsága  megállapítja,  hogy Somlójenő  községben  2015.
augusztus  2.  napjára  kitűzött  roma  települési  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők  idöközi
választásán  a  roma  települési  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők  időközi  választásának
kitüzéséről szóló 1/2015. (V.18.) HVB határozatban megállapított határidőn belül jelölőszervezet
nyilvántartásba-vétel, valamint jelöltállítás bejelentésére nem került sor, így az időközi választást
jelölt hiányában nem lehet megtartani. 

A Somlójenő község Helyi  Választási  Bizottság  elrendeli  a  határozat  közzétételét  a  Somlójenő
község  Önkormányzata  hirdetőtábláján,  és  a  Somlójenő  község  Önkormányzata 
www.Somlojeno.hu hivatalos honlapján.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül, 2015. július 3-án 16,00 óráig a
központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon
vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre hivatkozással a Veszprém Megyei Területi Választási
Bizottsághoz  címzett  (8200  Veszprém,  Megyeház  tér  1.)  fellebbezést  nyújthat  be  a  Somlójenő
község Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

• a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3)
bekezdése szerinti alapját,

•  a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét,

•  a  kérelem  benyújtójának  személyi  azonosítóját,  illetve  ha  a  külföldön  élő,  magyarországi
lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  nem  rendelkezik  személyi  azonosítóval,  a  magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés  tartalmazhatja  benyújtójának  telefax  számát  vagy elektronikus  levélcímét,  illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A 2014.  október  12.  napon  megtartott  roma  települési  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők
választását követően a roma települési nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői a Helyi
Választási Bizottság Elnökétől átvették megbízóleveleiket és letették az esküt. Ezt követően – 2015.
április 30. napján –  két fő nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondott mandátumáról.

A fentiekre tekintettel,  Somlójenő község Helyi  Választási  Bizottsága az   1/2015. (V.18.)  HVB
határozatában kitűzte az időközi roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás időpontját és
a  határozat  melléklete  szerint  megállapította  az  időközi  választás  eljárási  határidejét  valamint
határnapjait. 

http://www.bak.hu/
http://www.bak.hu/


A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.)  58.§ (1)
bekezdése szerint a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. 

A  Ve.  307/D.§  (1)  bekezdésében  foglaltak  szerint  időközi  választáson  a  jelölt,  illetve  lista
nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

A Ve. 318. § (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási
bizottság veszi nyilvántartásba, 

A  Ve.  308.  §-a  szerint  a  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők  választasán  a  307/D.§
rendelkezéseit alkalmazni kell a XV. fejezetben foglalt eltérésekkel. 

A  Ve.  124.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  jelöltet  az  ajánlóívek  átadásával  kell  bejelenteni  a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Nek. tv. 63. §-a szerint a választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a
megválasztható képviselők száma. 

Az időközi  választást  kitűző  1/2015.  (V.18.)  HVB határozat  mellékletének II./3.  pontja  alapján
települési  nemzetiségi  önkormányzati  jelöltet  legkésöbb  2015.  június  29-én  16.00  óráig  kell
bejelenteni. 

2015. június 29-én 16.00 óráig a HVB-hez sem jelölőszervezet nyilvántartásba vételére, sem jelölt
állítására vonatkozó bejelentést nem nyújtottak be. 

Tekintettel  a  fentiekre,  a  HVB megállapította,  hogy a  jelölt  nyilvántartásba  vételének  törvényi
feltételei nem állnak fenn, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint  határozott. 

A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 44. §-án, 46. §-án, 124. § (1) bekezdésén, 132. §-án,
318. § (1), (2) és (4) bekezdésein, valamint a Nek. tv. 58. § (1) bekezdésén, 63. §-án alapul. 

A fellebbezés  benyújtására  a  Ve.  221.  §-ában,  223.  §  (1)-(3)  bekezdésében,  a  224.  §  (1)-(4)
bekezdéseiben, a 225. §-ában, valamint a 330. § (2) bekezdés c) pontjában, a jogvesztő  határidő
számítására a Ve. 10. § (l )-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések vonatkoznak. 

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdés l. pontján alapul. 

Somlójenő, 2015. június 30. 

Osztoics Andrásné
                                                                                                     HVB elnök

Értesülnek:

1. Nemzeti Választási Iroda elnöke (szervezes@nvi.hu) 
2. Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
3. Választási Bizottság tagjai helyben 


