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9/2023.(II.08.) számú határozata

Tár%v: a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának
kitűzése és a választási határidők naptár szerinti dátumainak megállapítása

HATÁROZAT

Magyarcsanádi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. (2) bekezdésében és a 11. (1) bekezdésében kapott
feladatkörében elj árva

Magyarcsanád településen a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
időközi választását 2023. április 23. (vasárnap) napjára tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg a választási határnapok. határidők naptár
szerinti dátumait.
A szavazáson megválasztható képviselők száma 4 fő. ajelöltállításhoz szükséges ajánlások
száma 8.

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. február 11., 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 választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 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 benyújtój ának 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 nyitvántartásba-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.magyarcsanad.hu megnevezésű
honlapon.

Indokolás

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. december
23. napján történt lemondás miatt 3 főről 2 főre csökkent, majd ezt követően 2023. január 25.
napján ismét történt egy lemondás, igy a képviselők száma 1 főre csökkent.



A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. (1)
bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása
a lemondással megszűnik. Az Njtv. 69. (2) bekezdése alapján, ha a képviselők száma a
képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám (2 fő) alá csökken, akkor az
üres helyekre időközi választást kell kitűzni.

Az Njtv. 51. (1) bekezdés a) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő, b) pontja alapján öt fő, ha
a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján
a településen legalább Száz fő. Ennek alapján a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők száma öt fő, mert a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a
választás kitűzésének napján a településen 157 fő.

A Ve. 316. *-a alapján a jelölt állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző
határozatban, egész számra felfelé kerekftve kell megállapítani.
Az Njtv. 59. (1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő
választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Figyelemmel arra, hogy az időközi választás kitűzésének napján a roma nemzetiségi
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 157 fő, ajelöltállításhoz szükséges ajánlások
száma nyolc.

A Ve. 6. (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás
napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást a Ve.
6. (2) bekezdés értelmében vasárnap kell megtartani.
A Ve. 8. (1) bekezdés a) pontja alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől,
számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.
A Ve. 309. (2) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

Valamennyi határidőre és előfrásra figyelemmel a Magyarcsanádi Helyi Választási Bizottság
a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a rendelkező
részben foglaltak szerint 2023. április 23. (vasárnap) napjára tűzte ki, és a Ve. 11. (1)
bekezdése szerint a választási határidők naptár szerinti dátumait jelen határozat 1. melléklete
szerint állapítja meg.

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. 309. ‘ (2) bekezdésében és a
11. (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva hozta meg, mely a fentiekben
hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. -án, 221. (1)
bekezdésén, a 223. *-án, a 224. (1)-(4) bekezdésein, a 225. -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 illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos
törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.
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1. melléklet Ma%yarcsanád Helyi Választási Bizottsá%a 9/2023.(11.08.) számú
határozatához

A 2023. április 23. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapítása

1. A meEfl2yelők

A jelölő szervezet a szavazóhelyiségbe megfigyelőt, legkésőbb a szavazás napját megelőző
kilencedik napon jelenthet be [a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 311. (2)-(2a) bekezdés, 30. (2) bekezdés]:
2023. április 14. 16 óra

2. A választási bizottsá2ok

2.1. A szavazatszámláló bizottság, valamint a helyi választási bizottság tagjai 2023. április
24-én mentesülnek ajogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.
[Ve. 15. (1) bekezdés]

2.2. A munkáltató a választási szerv 2.1. pont szerinti tagját megillető távolléti díj
megtérítését a szavazatszámlálást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától
[Ve. 15. (2) bekezdés]: 2023. április 24-től 2023. április 28. 16 óra

3. A szavazókörök

A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni,
szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének,
közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását
a cfmnyilvántartásban átvezetni [Ve. 79. (2) bekezdés]:
2023. február 08-tól 2023. április 23-ig

4. A névjeEyzék

4.1. Nemzetiségi választópolgárként azt a választópolgárt kell felvenni a szavazóköri
névjegyzékbe, aki legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon benyújtott kérelme
alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben [Ve. 315. ]:
2023. április 14. 16 óra

4.2. Ha legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon a választópolgár kérelmére a
vátasztópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből, a
szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell
[Ve. 314. (2) bekezdés]: 2023. április 14.16 óra

4.3. Azt a választópolgárt, aki a szavazás napját megelőző hatvanhetedik napon a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe vételéről [Ve. 115. (1) bekezdés]: 2023. február 15.

4.4. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére a szavazást
megelőző ötvenegyedik napig kell megküldeni [Ve. 115. (2) bekezdés]: 2023. március 03.

4.5. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki a szavazás napját megelőző
hatvanhetedik napot követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe
[Ve. 116. (1) bekezdés]: 2023. február 15-ét követően



4.6. A választópolgár részére — a Ve. 88. a) pontja szerinti, legkésőbb a szavazást megelőző
hatvannyolcadik napon benyújtott kérelmére — Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti
Választási Iroda [Ve. 117. (1) bekezdés]: 2023. február 14. 16 óra

4.7. A választópolgár részére — a Ve. 88. b) pontja szerinti, legkésőbb a szavazást megelőző
hatvannyolcadik napon benyújtott kérelmére — könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti
Választási Iroda Ve. 117. (2) bekezdés]: 2023. február 14. 16 óra

4.8. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a szavazást megelőző hatvanhatodik
naptól lehet benyújtani [Ve. 110. (2) bekezdés]: 2023. február 16.

4.9. A választópolgár mozgóuma iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást
megelőző negyedik napig, 2023. április 19. 16 óra,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző
második nap 10 óráig, 2023. április 21. 10 óráig vagy
ac) a szavazást megelőző második napon 10 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig, 2023. április 21. 10 órát követően 2023.
április 23. 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig nyújthat
be, 2023. április 23-án 6 órától 12 óráig. [Ve. 103. (2) bekezdés]

4.10. A Ve. 103. (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti kérelmet legkésőbb a
szavazást megelőző második napon 10 óráig, 2023. április 21. 10 óráig, a 103. (2) bekezdés
a) pont ac) alpontja és b) pontja szerinti kérelmet beérkezésekor haladéktalanul el kell bírálni.
ÉVe. 113. (2) bekezdés]

4.11. A szavazást megelőző második napon 10 óráig, 2023. április 21. 10 óráig bekövetkező
változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. (1) bekezdés]

4.12. A helyi választási iroda — vagy megbízása alapján a területi választási iroda — a lezárt
szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb a
szavazást megelőző második napon kinyomtatja [Ve. 106. (2) bekezdés]:
2023. április 21. 10 órát követően

5. A jelöltállftás

5.1. Az időközi választáson a helyi választási bizottság, mint a jelölt nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottság, a választás kitűzését követően veszi nyilvántartásba a jelölő
szervezetet, amely jelöltet kíván állítani. [Ve. 307/D. (2) bekezdés]

5.2. Az ajánlóívet a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a
választás kitűzését követően [Ve. 120. (2) bekezdés]:
2023. február 08. napját követően



5.3. A választási Iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást
megelőző ötvenedik napon átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó
választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű aj ánlóívet [Ve. 121. (2) bekezdés]:
2023. március 04.

5.4. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik napon kell bejelenteni - az ajánlófvek átadásával - nyilvántartásba vételre a
helyi választási bizottságnál [Ve. 318. (1) bekezdés, 124. (1) bekezdés]:
2023. március 20. 16 óra

5.5. A jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet
köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E
kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási
bizottság hivatalból eljárva bfrságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott
ajánlóív után ezer forint. [Ve. 124. (2) bekezdés]: 2023. március 20. 16 óra

5.6. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő
elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után
[Ve. 124. (3) bekezdés]: 2023. március 21. 16 óra

5.7. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a határidő elteltét követő nyolc napon belül
dönt. [Ve. 124. (4) bekezdés]: 2023. március 28.

6. A választási kampány

6.1. A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a
szavazás befejezéséig tart [Ve. 139. (1) bekezdés]:
2023. március 04-től 2023. április 23. 19 óráig

6.2. Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő 5
munkanapon belül az Allami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak
árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt
az árjegyzékét a honlapján közzéteszi. [Ve. 148. (3) bekezdés]
2023. február 15. 16.00 óráig

6.3. A sajtótermék a szavazás napját követő 15 napon belül az Állami Számvevőszéket
tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatás tartalmazza, hogy az egyes
jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték
fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé. Az Allami Számvevőszék e
tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi. [Ve. 148. (5) bekezdés]
2023. május 08. 16.00 óráig

6.4. Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján, 2023. április 23-án
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. (1) bekezdés]

6.5. A szavazás napját, 2023. április 23-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem
valósítja meg a Ve. 143. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.
[Ve. 143. (2) bekezdés]



6.6. Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. [Ve. 145. (2) bekezdés]
2023. március 04-től 2023. április 22. 24 óráig

6.7. A szavazás napján, 2023. április 23-án választási gyűlés nem tartható.
[Ve. 145. (2) bekezdés]

6.8. A szavazás napján, 2023. április 23-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
Ve. 147. (4a) bekezdés]

6.9. A szavazás napján, 2023. április 23-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
készített közvélemény-kutatás eredményét (elit poll) is csak a szavazás befejezése után,
2023. április 23-án 19 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. ]

6.10. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30
napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni
[Ve. 144. (7) bekezdés]: 2023. május 23. 16 óra

6.11. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó
adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. szerint nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő
szervezet legkésőbb a szavazás napján, 2023. április 23-án 16 óráig köteles megsemmisíteni,
és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2023. április 26-án 16 óráig köteles
átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. (2) bekezdés]

7. A szavazás előkészítése

7.1. A szavazólapon a jelöltek a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben
szerepelnek. íVe. 160. (1) bekezdés]

7.2. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek — annak a jelöltnek a kivételével,
amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították — sorrendjének sorsolását a jelöltek
bejelentésére rendelkezésre álló hatámapon, 16 óra után végzi el [Ve. 160. (2) bekezdés]:
2023. március 20-án 16 óra után

7.3. A szavazást megelőző napon a helyi választási iroda átadja a szavazóköri névjegyzéket, a
mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges
egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének [Ve. 164. (1) bekezdés]:
2023. április 22.

7.4. Az iratok és kellékek őrzését a szavazás napjáig a helyi választási iroda biztosítja
[Ve. 164. (2) bekezdés]: 2023. április 23-ig

7.5. Ha egy, a szavazólapon szereplő jelölt a szavazást megelőző tizennegyedik nap után, de a
szavazás napját megelőzően kiesett — és a szavazólapokat már ezt megelőzően előállították —‚

e tényről a szavazatszámláló bizottság köteles a szavazóhelyiségben elhelyezett
hirdetményen, valamint szükség szerint szóban tájékoztatni a választópolgárokat. A kiesett
jelölt nevét a szavazólapon a szavazás napját megelőzően a helyi választási iroda vagy a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottság áthúzza. [Ve. 178. (3) bekezdés]
2023. április 9. után 2023. április 23-át megelőzően



7.6. Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan
választópolgár szerepel, aki legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon
(2023. április 14. 16 óra) a Ve. 88. c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással
ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. (5) bekezdés]

8. A szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet [Ve. 169. ]:
2023. április 23-án 6 órától 19 óráig

9. Az eredmény me2áltapftása

9.1. A települési nemzetiségi önkonTiányzati választás eredményét a helyi választási bizottság
állapítja meg. [Ve. 328. ]

9.2. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három
napon belül megtekinthető Éve. 204. ]: 2023. április 26. 16 óráig

9.3. A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és megsemmisítésükig meg
kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás
eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős
lezárásáig kell megőrizni. ÉVe. 205. (1) bekezdés]: 2023. július 24.

9.4. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak
át kell adni [Ve. 205. (2) bekezdés]: 2023. július 22-ét követően

10. A választási iratok me%semmisítése

A választási irodának a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon meg kell
semmisítenie
a) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során
keletkezett döntéseket,
b) a szavazóköri névjegyzék, a mozgóumát igénylő választópolgárok jegyzéke elektronikus és
kinyomtatott példányát,
d) a megfigyelők nyilvántartott személyes adatait,
e) az ajánlóíveket,
f) a szavazólapokat, a visszautasítottak jegyzékét, az ellenőrző lapokat [Ve. 13/C. ]:
2023. július 24.




