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Az ülés vezetője Régely Mónika HVB elnök, az ülés megnltása és a határozatképesség
megállapítása tttán elnondta, l'ogy az a|ábbi 2 választópolgár kérle a telepiilési roma
nemzetiségi önkon,nányzati

választáson képviselőj elöltként való nyilvántaltásba r,ételét:

elölt: Petrol,ics .Tózsef
2. jelöl1: S árközi .Iózsef
1. j

A HVB elnöke isnlefiette a nemzetiségek jogairól szóló 2011, évi CLXXIX. törvény 53, § (1)
bekezdését és 54. §-át. atlrelyeknek éfielmében a választáson válaszíó, aki a rrenrzetiségi
névjegyzékben szerepel. A nernzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki
a) a helyi önkolmárr,v-zati képviseIők és polgármesterek választásárr szavazati joggal
rendelkezik,
b) az e törvényberl l-tleglratálozott l1elrrzetiséghez tafiozik, és
c) e nemzetiséglrez tartozásiit e törvényben meghatarozott taíalotnmal és a választási
eljarásról szóló lörvélrybel] meghatározott eljárási rendben megvallja; továbbá
A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, lra
a) a helyi önkorrrrányzati képviselők és polgárrnesterek válasaásán választlrató,
b) a nemzetiségi önkolmányzati képviselők megelőző két általanos választásán, valamint az
azokat követő idő]<özi r,álasztásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje. továbbá
c) nyilatkozatot tesz arról, 1rog1,
ca) a nemzetisóg l(óp\ iselctót \ allalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, lilltúráját és hagyományait istlleri.

Egyben jelezte azt iS. Irogy

a törvény 58. § (1)

bekezrlése értelnlébena választáson

nemzetiségi szervezet állíthat elöltet,
j

választási eljáritsról szóló 2011. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 125. § (1)
bekezdése alapján a 1,1r]asztásj iroda az ajánlásokat ellenőrzi.

A

sorátl t]leg kell vizsgálrri aYe. 122. §-ban foglalt kör,etelmények
teljeitilésót, azonositzr;li kell az ajánló választópolgár1, meg ke1l állapítani, hogy rendelkezik-e

Az ajánlások ellenórzése

választójoggal, toviilrba nreg kel) áIlapítani, hogy az érvényes ajánlásoli szzima eléri-e a
jelöltséghez sziikséges számot. A jogszabály 127, § (t) és (3) bekezdése alap.iárl az ajánlások
ellenőrzését ajelólt be,jeientésétől számított lrárom napon belül kell elvégezni, és az ajánlások
ellenőrzésének eredrrlérlyéről a választási iroda tájékoaatja a jelölt nyilvárrtartásba vételére
illetékes választlisi blzottsigot,

A Ve,

132. § alapjáIl az illctékes választási bizottság minden, a törvétryes feltételeknek
megfelelő jelölő szer\ezetet. .ie]ajltet. illetve listát - legkésőbb a bejelentésétkövető negyedik
napon - rryilvár-rtaltásl]a vesz.
1.

jelölt

Az elnök

ismertette, hogy Petrovics József 7184 Lengyel, Atpád u, 12. szán alatti 1akos
magyar álIampolgár,. r,áJasztójoggal rendelkezik, nyilatkozott, hogy a nemzetiség képviseletét
vállalja, a nenrzetiségi közösség llyelvét beszéli, kultúráját és hagyonlányait ismeri, korábban
nem volt más nenlzetiség rrenrzetiségi jelöltje, valamint a Helyi Választási lroda tájékoztatása
szerint a roma nemzetiségi választói jegyzéken szerepel. A jelöltet a ,,LUNGO DROM"
Országos Cigán1, Errlekr,édelmi és Polgári Szövetség (108l Budapest, Bezerédi u. 17.)
jelölőszervezet j elölte.

Eá követően

a választási bizottság megállapította, hogy

Petrovics Józsefjelölt

nyilvántarlásba

vételének törvényi fe]téte]ei nlaradéktalanrrl fennállnak.

A

fentiekre figyelerllrlrel a választási bizottság
alábbi határozatot hozta:

3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az

Lengl,el Közsée Helyi Választási Bizottsága
1/2014. (VIII. 29.) HVB számú határozata

A Helyi Választási Bizottság Petrovics József (szül,: Bonyhád, 1994. 04. 22; a.n. Sárközi
Maria) 7184 Lengyel, Arpád u. |7. sz,ám alatti lakos választópolgárt, nlint a ,,L(JNGO

DROM" Országos Ciglirly Erdekvédelmi és Polgári Szövetség (108l Budapest, Bezeródi u.
17.) jelölőszervezet .je]öllié1 Lengyel Községben a roma nemzetiségi önI<ormányzatiképviselő választáson

nyilvántartásba veszi.
E határozaí ellell a rneglrozatalától számított 3 napon beliil a Tolrra Megyei Teriileti Választási
Bizottsághoz címzett (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), de a Helyi Választási
Bizottsághoz berlyrJrjtott í-ellebbezésse1lelret élni.

A

fellebbezésnck tzrrtalrllaztlia ]<ell a fellebbezés alapját, a |ellebbezés benyirltójának nevét,
lakcímét(székhelyét) ós - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai érresítésicímét,a
fellebbezés benyítjtójának r,álasztása szerirrt telefaxsz ámát vagy clckt;,ol i]itrs levélcírrrét,
illetőleg kézbesítésinregbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 1evélcímét.
A fellebbezésberl i1 térryek és bizonyítékok is felhozhatók.

(
,,LLINGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelrni és Polgári Szövetség l081 Budapest,
04.22.;
a.ri. Sárközi
(szül.:
1994.
j
Bonylrád,
Bezerédi u. 17.) eltil(iszervezet Petrovics .Tózsefl

Mária) 7184 Lengycl. Arpllci tr, 12. szám alatti lakos választópolgár1 2014, augusztus 26.
napján jelőltrrek ajánJotta a Lengyel I(özségben 2014. október 12. napjár,a l(itiizött íoma
nemzetiségi önkoln-rán yzati-Iiépviselő választáson.

A jelölt

csatolta a .jelöiőszelvezet képviselőjének meghatalmazását. valarllilrt
taftalmaző, általa aláírt ..A(l" 1bllllan1,otrrtatván},t.

az

adalail

A Helyi

Választzisi Bizottsiig (továbbiakban: HVB) rnegkereste a Helyi Vá]asztási Irodát,
amely azt a tájékozlatlist adta, Jrogy Petrovics József választójoggal rendelkezik és a roma
nemzetiségi rrér1 egyzólten szerepe1.

.s (l) bekezdését és 54. §-át, anleJyekrlek órleLnrében a
választáson vá]asztó. aki a tletlzetiségi névjegyzékben szerepel. A l-rel-nzetiségi névjegyzékbe
kérelméreíel kelI venni azt. alti
a) a helyi önkorllránl zati képviselők és polgármesterek választászin szavazati joggal
rendelkezik.
b) az e törvényben nleglratá1,ozott nemzetiséghez tarlozik, és
c) e nerr-rzetiségl-rez tartozását e törvényben meghatározott taftalommal és a választási
eljárásró1 szóló törl,érll,be11 l]]eghatá[ozott eljárási rendben megvallja; továbbá
A választáson a llctllzt,lisé_gi rlérjegvzélibevett viilrrsztópolgár,r,álaszthalti. ]llr
a) a helyi önkor-lrl lttrl,zati l,épr.,iselők és polgármesterek választásár-r választl-rató.
b) a nernzetiségi ör-rltorrllánl,zati képviselők megelőző két általálios váIasztásár-r. valamint az
azokat követő ic{ő]iiizi i,lrIasztáso[<on nent volt más nemzetiség nemzetiségi je löll.je. továbbá
c) nllatkozatot tesz arriil. lrogy
ca) a nemzetiség lrépviseletét viiJJalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ist-trcri,

A 201l. évi CLXXIX, tiilr,órly 53.

A jelölt bejelentósc a hc ll i önltot,nrányzati képviselők és polgármestere]< választásáll. valamint
a nemzetiségi öt-tliortlllitl_r zali l,épvisciők r,álasztásán a választási irocllrk haL/rsl.,ijrébc tartozó
feladatok végr ehajtásárlak részIetes szabályairól és a választási eljárásban l-rasználandó
nyomtatványokról szóló 112014. (VIL24.) IM rendelet 18. mellékletébenszeleplő ,,E3"
nyomtatványon törtónilct,

A HVB megálIapította. hogy a.jelölt

a

jogszabályokban előírt feltételeknek megí'elel.

e]letrőtzósc sclt-át-t t-tleg kell vizsgálrri a Ye. 122. §_ban foglaJt ltör,etelmények
teljesülését,azotlosítaIli keJl az ajánló választópolgárt, rneg kell állapítar-ri, ilogy rendelkezik-e
választójoggal, továbl-rii llleg ]iell áJlapitarri, lrogy az érvényes ajánlásol< szárna eléri-e a
jelöltséghez sziikséges szlirrlol. A.logszabáIy 127. § (1) és (3) bekezdése alalljáll az ajánlások
ellenőrzését ajclölt bc,jelentéséti1l számított három napot-t belül kell eivégeznl. Ós az ajánlások
ellenőrzésérreli er-edt-tlt!nl,óriil a r,álasztási iroda tájékoztatja a jelölt rryih,lrllta:,llrsba vételére
illetékes választ/rsi bi ztlttsiigot.

Az ajanlások

A Ve.

132. § alapjarl az il]eté]tes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szell czctct. .jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését liövető negyedik

napon - nyilvántartásba vesz,

Fentiekre tekintette] a

IlVB

a lcnclelltező r,észber-r foglaltak szeritrt .lölrtajtt,

A HVB a

]ratiirozatiit Len3yel Közseg Önkormányzatár-rak Polgárrrlesteli Hivatala
hirdetőtábláján és Lcrlgyel l(özség hivatalos honlapján, a wwr.i,. ierlg),el,hy oIdalorr teszi
kőzzé.

A határozaí a lrivatkozott jogszabályokon
A jogolvoslatról való

tir

alapr-rl.

jékoztati'rs aYe.222-224. §-án alapr-rl,

2.

ielólt

Az elnök

isrnertette, hogy Sárközi !ózsef 7184 Lengyel, Partlzán sor 3. szánl alatti lakos
magyar állampolgár, választójoggal rendelkezik, nyilatkozott, hogy a nerrrzetiség képviseletét
vállalja, a nenrzetiségi közösség rryelvét beszéli, kultúráját és hagyományait isnreri, korábbarr
nem volt más tlen-zetiség nemzetiségi jelöltje, valamint a Helyi Választási Iroda tájékoztatása
szerint a roma nemzetiségi vátasztói jegyzéken szerepel. A jelöltet a ,,LUNGO DROM"
Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség (1081 Budapest, Bezerédi u. l7.)
jeIölószervezet jelölte.

Ezt követően a választási bizottság rrregállapította, hogy Petrovics Józsefjelölt
vételénektörvényi [eItóte] ei ll aradél<tal antt1 fennállnak.

A

fentiekre figyelerlrnlcl a választási bizottság
alábbi határozatot hozta

3 igen szavazaítal,

nyilvántartásba

eUetrszavazzrt rrélkül az

:

Lengyel község Helyi választási Bizottsáea
212014. (Y|í|.29.) HYB számű határozata

A He|yi Választási Bizottság Sárközi

József (sztil.: Bonyhád,1972. 11. ló.; a.n. Lakatos
Júlia) 7184 Lerrgyel. Partjz,át,l sor 3. szám alatti lakos választópolgárt, rnint a,,LUNGO
DROM" Országos Cigány Erclekvédelmi és Polgári Szövetség (1081 Budapest, Bezerédi u.
17.) jelölőszervezct .ielőltjét Lengyel Községben a roma nemzetiségi önkormányzatiképviselő váIasztásorr

nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a lrleghozatalától szánított 3 napon belül a Tolna Megyci Teriileti Választási
Bizottsághoz cínzelt (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), de a Helyi Választási
Bizottsághoz benyírjtott fellebbezéssel lehet élni.

A

fellebbezésnek tzrrtallrlaznia l<ell a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét(székhelyét) és - lra a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítésicímét,a
fellebbezés benyíljtó.já]lak vá]asztása szerint telefaxszámát vagy elektrorrikus ]evélcímét,
illetóleg kézbesítésinregbízottjának nevét és telelaxszámát vagy elektronikus 1evélcirnét.
A fellebbezésberr ílj tények és bizorryítékokis felhozhatók.

INDOKOLAS
,,LLTNGO DROM" Orszírgos Cigány Érdekvédelmiés Polgári Szövetség (1081 Budapest,
Bezerédi u. 17.).jelöl(iszervezet Sárközi .Iózsef (szül.: Bonyhád, 1972. 11, 16.; a.n. Lakatos
Júlia) 7184 Lengyel, Partizán sor 3. szátrr alatti lakos választópolgárt 2014, augusztus 26.
napj an jelöltnek ajánlotla a Lengyel Községben 2014. október 12_ nap.iára kitiizött roma
nemzetiségi ölrkorrrrányzati-képviselő választáson.
A jelölt csatolta a jelölőszervezet képviselőjének meglratalrnazását, valarnitrt az adaIait
tal1tdrmazó, általa aláírt,,A(l" forrnatlyonrtatván},t.

A Helyi

Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) megkereste a Helyi Választási lrodát,
amely azt a tájékoztatiist adta, lrogy Sárközi Józsel választójoggal rendelkezik és a roma

nemzetiségi névj egyzéken szerepel,

A 20|I. évi CLXXIX,

tólvény 53. § (1) bekezdését és 54. §-át, anrelyektlek értelmében a
választáson vá]asztó. aki a rretllzetiségi rrévjegyzékben szerepel. A r-renrzetiségi rrévj egyzéki:e
kérelmérelel ke|l rcrrrri .rzt. aki
a) a lrelyi örrkornlán"v"zati képviselők és polgarmesterek választásárr szavazati joggal
rendelkezik,
b) az e törvényben lnegllatározott nemzetiséghez tarlozik, és
c) e nemzetiséglrez tartozását e törvér-ryben meghatározott tarlalommal és a választási
eljárásról szóló törvényben nT egl-ratározott eljárási rendben megvallja; továbbá
A választáson a nelrlzetiségi nérlegyzékbevett választópolgár választlrató, ha
a) a helyi önkorrnáll;,zati ltépviselők és polgármesterek választásán választható.
b) a nemzetiségi önkolrnányzati képviselők megelóző két általános választásán. valamint az
azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetisóg nemzetiségi j elöltie, továbbá
c) nllatkozatot tesz arrói, l-rogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetisé_qi közösség nyeJvét beszéli, kultúráját és hagyornányait ismeri.
A jelölt bejelentése rr hclyi önkorn-rárryzati képviselők és polgármesterek választásár-r, valamint
a nemzetiségi önkorr-r-rár-ryzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe taftozó
feladatok végreJraj tásárlak részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4l20l1, (VII.24.) IM rerrdelet 18. rnellékletéberr szereplő ,,E3"
nyomtatványon törtérlhet.

A HVB rrregállapította. hogy ajelölt

aj

ogszabályokban előífi feltételeknek megfelel.

kell vizsgálni a Ye. |22, §-ban foglalt követelmények
teliesülését, azonosítatri kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rerrdelkezik-e
választójoggal, továbbá rrreg kell állapítani, hogy az éwényesajánlások száma eléri-e a
jelöltséghez sziikséges szárr-rot, A jogszabá|y I27. § (1) és (3) bekezdése alerpján az ajánlások
ellenőrzését a jelijlt bejelentéSétól számított háronr napon belül kell elr,égezni, és az ajánlások
ellenőrzésének eredmérlyérő1 a választási irocla tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére

Az ajánlások

ellerrór,zése sorátr meg

illetékes választltsi |)i,,oll"ltgoi,

A Ve.

132. _§ alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelöIő szervczetet,.ielöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentésétkövetó negyedik
napon - nyilvántafiásba vesz.
Fentieke tekintettel a HVB

a ler-rdelltező lészben

loglaltak szerint döntött,

A HvB a

határoz.ltllt Lengyel Község Önkormányzatának Polgárnlesteri Hivatala
hirdetőtábláján ós LellgyeI I{őzség lrivatalos lronlapján, a wrvw.leng],e1,1]tt oldalon teszi
közzé.

A hatfuozaí a hivatkozott jogszabályokon alapul.

A jogorvoslatról való tlrlékoztatás aYe.222,224. §-an alapul.

Az ülés vezetője. több jelölt
berekesztette.

rrenl lévélra lratározatok meghozatala után a bizottság iilését

'a.yq

ruJ*.,zu.-

ÍCunh,- |--t

Régely Mónika s.k.
HVB elnöke

Kerekes Jáhosné s.k.

HVB

bza,(Ű )a:,^)-

elnökének helyettese

szeifert Ádámné §.k.
HVB tagia

a.Yi.LtkíÍ.i.*.-

A kiadmány hiteléül:

§ffi;

,/tl4 ,hU,"* 6,tl-

Milleiné Kelemen Csilla s.k.
jegyzőkőnyvvezető

