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Magyarcsanád Helyi Választási Bizottsága

18/2023.(III.20.) számú határozata

Tár%y: Berta Vanessza Natália, a Fiatal Romák Országos Szövetsége képviselőjelöttjeként
való nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT

Magyarcsanádi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 31$. (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva

Magyarcsanád településen a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
2023. április 23. (vasárnap) napjára kitűzött időközi választásán

Berta Vanessza Natália (személyi azonosítója:
6932 Magyarcsanád, szám alatti lakost

a Fiatal Romák Országos Szövetsége képviselőjelöltjeként nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Csongrád-Csanád Vármegyei Területi
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Magyarcsanádi Helyi Választási
Bizottságon keresztül. A fellebbezést személyesen, levélben (6932 Magyarcsanád, Templom
tér 1.) vagy elektronikus levélben (igazgatasmagyarcsanad.hu) úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb ajogorvoslati határidő lejártáig (2023. március 23., 16 óra) a Magyarcsanádi Helyi
Választási Bizottsághoz megérkezzen. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezés
benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem Ve. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől (székhelyétől)

eltér — postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, Illetve ha a külföldön élő, magyarországi

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottj ának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A Magyarcsanádi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Magyarcsanád
Község Onkormányzatának hirdetőtábláján és a www.mayarcsanad.hu megnevezésű
honlapon.

Indokolás

Berta Vanessza Natália 2023. március 20-án személyesen benyújtott, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.
30.) ÍM rendelet 15. melléklete szerinti E3 jelű formanyomtatványon (Egyéni jelölt
bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán) kérte a Fiatal Romák



Országos Szövetsége képviselőjelöltjeként való nyilvántartásba vételét Magyarcsanád
településen a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2023. április 23.
(vasárnap) napjára kitűzött időközi választásán. A szabályszerűen kitöttött E3 jelű
formanyomtatvánriyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került benyújtásra.

A Ve. 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.
A Ve. 318. (1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.
A Ve. 318. (2) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi
választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A Ve. 125. (1)-(2) bekezdések alapján a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az
ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. -ban foglalt követelmények
teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e
választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a
jelöltséghez szükséges számot.
A Ve. 127. alapján az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon
belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha
bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az
ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottságot.
Magyarcsanád Helyi Választási Bizottsága 9!2023.(II.08.) számú határozata alapján a
képvise[őjelöltséghez 8 ajánlás szükséges. A Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról,
hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 8
ajánlást.
A Ve. 132. alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelöltet — legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon — nyilvántartásba vesz.
A Ve. 133. (1) bekezdése alapján a választási iroda a bejelentett jelölt adatait a központi
névjegyzékben ellenőrzi.

Valamennyi jogszabályi előírásra figyelemmel a Magyarcsanádi Helyi Választási Bizottság a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Ve. 49. (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát — a közérdekből
nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével — nyilvánosságra hozza. E
törvény alapján közérdekből nyilvános adat a jelölt neve, a jelölő szervezet, a
médiaszolgáltató és a sajtótermék megnevezése. A Magyarcsanádi Helyi Választási Bizottság
a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Magyarcsanádi Helyi Választási Bizottság határozatát a Ve. 318. (2) bekezdésében kapott
feladatkörében eljárva hozta meg, mely a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. g-án, 221. (1) bekezdésén, a 223. *-án, a 224.
(l)-(4) bekezdésein, a 225. g-án, valamint a 330. (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. Egyéb sor 8. pontja alapján
tárgyánál fogva iltetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos
törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Magyarcsanád, 2023. március 20.

Tóvizi Béláné
HVB elnöke


