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Az ülés vezetője Régel1, Mónika HVB elnök, az ülés megnyitása és a llatározatképesség
megállapítása utátr elmondta, hogy az alábbi 2 választópolgár kérte a települési roma
nemzetiségi önkorrnár-ryzati választáson képviselőj elöltként való nyilvántaIlásba vételét:

1. jelőlt: Sárközi Károiy
2, jelölt: Horog Sár-rdonré

A HVB elnöke ismertetle a nenrzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. § (1)

bekezdését és 54. §-át, atnelyeknek érlelmében a választáson váIasztó, aki a nemzetiségi
névjegyzékberr szerepel. A nerrrzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki
a) a helyi őnkorrnányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal
rendelkezik,
b) az e törvényben nreglratarozott nernzetiséghez tartozik, és

c) e nemzetiséghez tartozását e törvényben meghatarozott tafialornnal és a választási
eljarásról szóló törvényben meghatározott eljárási rendben megvallja; továbbá
A választáson a nerrrzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha
a) a helyi önkományzati képviselők és polgármesterek választásán választlrató,
b) a nemzetiségi önkorrnárryzati képviselők megelőző két általanos választásár-r, va\amint aZ

azokat követő időkőzi r,álasztásokon nem volt más nemzetiség nemzetisé gi.|elöltje. továbbá

c) nyilatkozatot tesz irrr,ól, Ilogy
ca) a nemzetiség képviseletét r,állalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Egyben jelezte azt is, hogy a törwény 58. § (1) bekezdése értelméberr a választáson

nemzetiségi szeíyezet állíthat jeIöltet.

A választási eljárásróI szőló 2011. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve,) 125, § (1)

bekezdése alapján a r,á]asztlisj iroda az ajánlásokat ellenőrzi.

Az ajanlások elletrőrzése sorál meg kell vizsgálni a Ye. l22. §-barr foglalt követelmények

teljestllését, azonosítani kel1 az aj anló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e



választój'oggal, továbblt nieg kell állapítarri, llogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a
jelöltséghez sziikséges szárnot. A jogsz abáIy I27 . § ( 1) és (3) tekeidése alapjárl az ajánlások
ellenőrzését a.jelölt beIelentésétől számított harom napon belül kell elvegeá, és az ajanlások
ellenőrzésének ereclnlényéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottságot.

A Ve. 132. § alaPján az i]letékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelÖlő Szervezctel..jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelerrtését követő negyedik
napon - nyilvántaltltsblt vesz.

1. jelölt

Az elnök ismertette, hogy Sárközi Károly 7150 Bonyhád, dr, Kolta László u. l5. szám alatti
1akos magyar állanlpolgár, választójoggal rendelkezik, nyilatkozott, hogy a nemzetiség
képviseletét váI)aija, a nerllzetiségi közösség nyelvét beszéli, krrltúrráját éi hagyornányait
ismeri, korábban nem volt más nernzetiség nemzetiségi jelöltje, valamint a Helyi Választási
Iroda tájékoztatása szerint a roma nemzetiségi választói jegyzéken szerepel. A jelöltet a
,,LUNGo DRovI" országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetsog itost údup.rt,
Bezerédi u. 17.) jelölőszervezet jeIölte.

Ezt követően a \/á]asztási bizottság megállapította, hogy sárközi károly jelölt nyilvántafiásba
vételének törvényi íe]tétclei rllaradéktalanu1 fenrrállnak.

A fentiekre figyelerllrllel a választási bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi hatarozatot l-rozta:

Lengvel Község Helyi Választási Bizottsága
3/2014. (IX. 2.) HVB számú határozata

A Helyi Választási Bizottság Sárközi Károly (szül.: Bonyhád, 1959. 02, 22; a.n. Kolompár
Mária) 7150 Bonyhátl, dr. Kolta László u. 15. szinrl alatti lakos választópolgárt, mint a
,,L[]NGO DROM" Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetseg 1r OS1 Budapest,
Bezerédi u. 17.) jeliilős zeryezeí .ielöltjét Lengyel Községben a roma nemzetiségi
önkormányzati-l<épl,iselő r,álasztáson

nyilvántartásba veszi.

E haíározal ellen a tlreglrozatalától számított 3 napon belül (2014. szeptenrber 5. 16. óra) a
Tolna Megyei Teriileti Választási Bizottsághoz cimzeít (7I00 Szekszárd, Szent ]stván tér 11-
13.), de a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezésnek tztI-la]tlrirztrja kel] a lellebbezés alapját, a fellebbezés ber'yúrjtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) ós - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a
fellebbezés benyíljtójának választása szerint telefaxsz ámát vagy elektronikus levélcímét,
illetőleg kézbesítési negbízottjátrak nevét és telefaxszámát vagy elektronikrrs levé]címét.
A fellebbezésberr úrj ténl,ek és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

,,L[]NGO DROM" Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség ( 1 08 1 Brrdapest,
Bezerédi u. 1 7, ) j elölőszervezet Sárközi Károly (szül.: Bonylrád, 1959. 02. 22.; a.n. Kolompar



Mária) 7150 Bonyhád, dr. I(olta László u. 15. szám alatti lakos válirsztópoJgár1 2014.
augusztus 26. napján jelőltrrek ajanlotta a Lengyel Községben 2014. október 12. naplára
kitűzött roma nernzetiségi örrkorr-tiányzati-képviselő választáson.
A jelölt csatolta a jelölőszelvezet képviselőjének meghatalmazását, valanlitrt az adatait
tulalmaző, általa aláírt,,A6" forrrranyomtatván}t.

A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) megkereste a Helyi Választási Irodát,
amely Mt a tájékoztatást adta, liogy sárközi károly választójoggal rende]kezik és a roma
nemzetiségi névj egyzéken szerepel.

A 2011. évi CLXXIX. törvény 53, § (1) bekezdését és 54. §-át, amelyeknek értelmében a
választáson választó, al<i a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nenzetiségi névjegyzékbe
kérelmére fel kell vcnrtr :rzt. aki
a) a helyi ör-rkornlátly,zati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal
rendelkezik,
b) az e törvénybetr meghatározott nemzetiséghez tarlozik, és
c) e nemzetiséghez Lartozását e törvényben meghatározott tafia]ommal és a választási
eljarásról szóló törvérryberl nleghatározott eljárási rendben megvallja; továbbá
A választáson a nelnzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha
a) a helyi önkorrníulyzati képviselók és polgármesterek választásárr választlrató.
b) a nemzetiségi ónkorrnányzati képviselők megelőző két általános választásán. valamint az
azokat követő időközi r,áIasztásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. továbbá
c) nyilatkozatot tesz arlól, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vál]alja,
cb) a nemzetisógi l<özösség nyelvét beszéli, l<ultúráját és hagyornányait ismeri.

A jelölt bejelentóse a helyi önkormárryzati képviselók és polgármesterek választásán. valamint
a nemzetiségi önkortllánvzati képviselők választásán a választási irodák l-ratáskörébe tarlozó
feladatok végrehajtiisának részletes szabáIyatró| és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 412014. (YII.24.) IM rendelet 18. mellékletében szereplő ,,E3"
nyomtatványon Lörténhc1.

A HVB megállapította. hogy a.ieJőlt a.|ogszabályokban előírt feltételeknek megí'elel.

Az ajanlások elierrőr,zóse sorltIr neg kell vizsgálrii a Y e. I22. §-ban foglalt követelmények
teljesiilését, azonosítatli kell az ajánló választópolgár1, meg kell állapítani, lrogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá rneg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások szárrra eléri-e a
jelöltséghez sziikséges szálr-rot. A jogszabáIy I27. § (1) és (3) bekezdése alapján az ajánlások
ellenőrzését a.ielölt beielentésétől szánított hár,om napon belü1 kell elvégezni, és az ajánlások
ellenórzésének eledr-rrérryéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére
iIletékes választási biz,,ttságot,

A Ye. 132. § alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szelvezetet. jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik
napon - nyilvárrtartásba vesz,

Fentiekre tekintettel a FIVB a rerrclelliező részben foglaltak szerint döntött.

A HVB a lratálozatiit Lengyel Község Önkormányzatának Polgámlesteri Hivatala
hirdetótábláján és Lengyel t(özség hivatalos honlapján, a lwvr,v.lcng,vel.]rg oldalon teszi

közzé-

Ahatározat a hivatltozott jogszabályokon alaprrl.

A jogorvoslatról való tájókoztatás aYe.222-224. §-án alaprrl.



2. jelölt

Az elnök ismertette, hogy Horog Sándomé 7184 Lengyel, Partizán sor 3. szánl alatti lakos
magYar állarnPolgár. v:ilasztójoggal rerrdelkezik, nyilatkozott, hogy a nelrrzelisóg képviseletét
vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és lragyoniányait isnreri, 1orábban
nem volt más nemzetiség nenrzetiségi je]öIde, valamint a Helyi Választási lroda tájékoztatósa
szerint a roma nemzetiségi választói jegyzéken szerepel. A jelöltet a ,,LUNGo DROM''
országos Cigány Érdekvéclelmi és Polgári Szövetseg 1rost Budapest, Bezerédi u. 17.)
jelölőszervezet j elölte.

Ezt követően a v/rlasztási bizottság megállapította, hogy Horog sánclorné jelölt
nflvántartásba r,éteiének törvényi feltételei maradéktalanul fennállrrak,

A fentiekre figyeletrlrrrel a választási bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot Irozta:

Lengvel község Helyi választási Bizottsáea
4/2074. (lX.2.\ HYB számí határozata

A Helyi Választási Bizottság Horog Sándomé (szül.: Pincehely, 1959, 06. 30.; a.n. Farkas
Juliaína) 7344 Mekényes, Fő r,rtca 24. szám alatti lakos választópolgárt, nint a ,,LL]NGo
DROM" Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetsóg (1081-Budapest, Bezerédi u.
17.) jelölőszelvezet .ielöltjét Lengyel Községben a roma nemzetiségi önl<ormányzati-
képviselő választáson

nyilvántartásba veszi.

E határozat ellen a nleghozatalától számított 3 napon belül (20l4. szeptember 5. 16. óra) a
Tolna Megyei Tertileti Választási Bizottsághoz címzett (7100 Szekszárd, Szer-rt István tér 1i_
13.), de a Helyi Vá]asztzisi Bizottságlroz beny,Lrjtott fellebbezóssel lehet élni.

A fellebbezésrrek tallalrnaztria kell a fellebbezés alapj át, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcimét (székhelyét) és - lra a lakcímétől (székhelyétól) eltér - postai értesítési címét, a
fellebbezés benyúr;tójának váIasztása szelint telefaxszámát vagy elektrorrikus levélcímét,
illetőleg kézbesítési nlegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben í1 tónyek és 1rizonyítékok is felhozlratók.

INDOKOLÁS

,,L[INGO DROM" Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség ( 1 08 l Budapest,
Bezerédi u. 17,).jelölőszervezet Holog Sálrdomé (szül.: Pincehely, 1959, 06. 30.; a.n. Farkas
Julianna) 7344 Mekényes, Fő trtca 24. szám alatti lakos választópolgár1 2014. augusztus 26,
napjan jelöltnek ajánJotta a Lengyel Községben 2014, október 12. napjára kitűzött roma
nemzetiségi őrrkorru/rrr yzati-képviselő választáson.
A jelölt csatolta a jclölőszervezet képviselőjének meghatalmazását, valamirrt az adatail
íartalmazó, álta] a aláírt,,A6" fortlanyotrrtatván}t.



A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) megkereste a Helyi Választási Irodát,
amely azt a tájékoztatást adta, hogy Horog Sándomé választójoggal rendelkezik és a roma
nemzetiségi névj egyzéJ<en szerepel,

A 2011. évi CLXXIX. törvény 53. § (1) bekezdését és 54. §-át, atnelyeknek éftelmében a
választáson választó, aki a nenrzetiségi névjegyzékben szerepel. A nerrrzetiségi névjegyzékbe
kérelmére fel kel1 verini azt. aki
a) a helyi ónkorrrrarryzati képviselők és polgarmesterek választásált szavazati joggal
rendelkezik,
b) az e törvényben trreglratlrrozott nenzetiséghez tartozik, és
c) e nemzetiséghez tartozását e tötvétrybetl meghatározott tartalomt-tlirl és a választási
eljárásról szóló törvényberr meglratározott eljárási rendben megvallja; továbbá
A választáson a rren-rzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár vá|asztható, ha
a) a helyi önkonnárryzati képviselők és polgármesterek választásán választlrató,
b) a nemzetiségi őnkot,rr. árryzati képviselők megelőző két általános válasaásán, valamint az
azokat követő időközi r,álasztásokon nen volt más nemzetiség nenlzetiségi jeJtj]tie. továbbá
c) nyilatkozato1 tesz ar:r,ól, hogy
ca) a nemzetiség l<épviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségr közösség nyelvót beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

A jelölt bejelentése a lrelyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint
a nemzetiségi önkorn,Lányzati ltépviselők választásán a választási irodák ltatásköróbe íartoző
feladatok végrehajtásának részIetes szabályairó1 és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóió 4120|4. (V II.24, ) lM rendelet 18. mellékletében szereplő ,,E3"
nyomtatványo1-1 töttónhct,

A HVB megállapította, hogy a jelölt a jogszabályokban előíft feltételelfiek rnegfelel.

Az ajánlások ellenijlzése során meg kell vizsgálni aYe. 1,22. §-ban foglalt követelmények
teljesülését, azonosítani kel1 az ajárrló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá r-rreg ltell állapítarri, hogy az érvényes ajár'lások száma e|éri-e a
jelöltséghez sztikséges szrlrr-rot. A jogszabáIy 1,27. § (1) és (3) bekezdése alapján az ajánlások
ellenőrzését a.jeliilt bejelenlésétől szárnított három napon belül kell eIvégezni. és az ajánlások
ellenőrzésének erednlónyérői a választási iroda táj ékoztatj a a jelölt r-ryilvárltaltásba vételére
illetékes válaszrási bizottsá3ot,

A Ve. 132. § alapján az i]letékes választási bizottság minden, a törvéI]yes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet" ie]öltet. illetve listát - legkésóbb a bejelentését követő negyedik
napon - nyilvántar tásbl vesz.

Fentiekre tekintette] a HVB a lendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A IIVB a lratározirtát Lengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
hirdetőtábláj á11 és Lengye1 I(özség lrivatalos honlapjan, a wrvrv,lcn qt,e ]. !l r-r oldalon teszt

közzé.

A határozat a hivatl<ozott jogszabályokon alaprrl.

A.jogorvoslatról való tlr jékoztatás aYe.222-224. §-án alapul.

Az ülés vezetőie, több jelőlt rler-n lévétr a határozaíok moghozatala utáIr a bizottság Ülését

berekesztette.
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