Nemzetiségi képviselőválasztással kapcsolatos tájékoztató
jelöltek, jelölő szervezetek részére
A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. NVB határozatával, annak mellékletei szerint,
Szekszárd Megyei Jogú Városban az alábbi települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választást tűzte ki - egyúttal meghatározva a jelöltállításhoz szükséges ajánlásszámot a
választópolgárok kitűzéskori száma alapján:
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Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére kizárólag azokon a
településeken került sor, ahol a 2011. évi népszámlálás adatai alapján az adott nemzetiséghez
tartozó személyek száma legalább 25 fő volt.
Fontos, hogy a választás kitűzése nem azonos a választás megtartásával. A választás kitűzése
ellenére a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása csak akkor tartható
meg, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. Jelölt hiányában,
vagy kevesebb jelölt esetén az adott nemzetiségi választás megtartására nem kerül sor.
Jelölt
A választáson kizárólag valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási
Bizottság által jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet
állíthat jelöltet. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat. A jelölő szervezet
nyilvántartásba vételével kapcsolatos részletes tájékoztatás a www.valasztas.hu oldalon a
Jelölő szervezet bejelentése cím alatt található.
Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést és csak akkor lehet jelölt, ha
-

az adott nemzetiségi névjegyzékben szerepel
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán, valamint az
ezt követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség jelöltje.
az ajánlóív igénylésére szolgáló A6 jelű formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a
nemzetiség képviseletét vállalja, és a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját
és hagyományait ismeri.

Ajánlás
Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani csak az illetékességgel
rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott
ajánlóíven lehet
Az ajánlóívek igénylése
Ajánlóívet a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet – a
képviseletére jogosult személy útján – az A6 jelű formanyomtatványon igényelhet. Az A6 jelű
formanyomtatványt az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül
leadhatja.
Nincs mód az az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor
-

a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,
a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga,
a jelöltként indulni szándékozó már fogadott el más településen települési nemzetiségi
önkormányzati képviselőjelölést,
a jelöltként indulni szándékozó a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi
általános választásán, valamint az ezt követő időközi választásokon volt más
nemzetiség jelöltje.

Az ajánlóívek átvétele és leadása
A helyi választási iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra
között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek. Ezt követően az ajánlóívek
igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.
Az ajánlóíveket átveheti
1. a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
2. az ajánlóív igénylésére szolgáló formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt
személy;
3. a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője jogosult:
a)
a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,
b)
a törvényes képviselő által a szervezet bejelentésre szolgáló nyomtatványon a
jelölő szervezet nevében nyilatkozattételre felhatalmazott személy,
c)
az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre
kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy,
d)
az a)-c) pontban megjelölt személyek által meghatalmazott, teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy
A jelölt bejelentésének határideje 2019. szeptember 9. 16.00 óra, amely időpontig a korábban
már átvett ajánlóívek mellé pótlólag újabbak igényelhetők, A6 jelű formanyomtatvány
ismételt benyújtásával.
Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség, a bejelentés alkalmával legalább annyi
ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

Az összes kiadott ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi
választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2019.
szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív,
amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná
tették.
Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának.
Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles
kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.
Az ajánlások gyűjtése
A választópolgár több nemzetiségi jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással
támogathat.
Fontos, hogy nemzetiségi képviselő jelöltet kizárólag a nemzetiségi névjegyzékben szereplő, a
településen lakóhellyel rendelkező választópolgár az ajánlhat. Az ajánlás az ajánlóíven adható
le, amelyen fel kell tüntetni a nevet, személyi azonosítót, magyarországi lakcímet és a
választópolgárnak saját kezű aláírásával kell ellátni. A választópolgár jelenlétében adatait más
is felvezetheti az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen
feltétel.
Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának
számát – és aláírását is. Fontos, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az
adatait, ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti, az az ajánlóíven
szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.
Az ajánlások ellenőrzése
A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság
mellett működő helyi választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet a helyi választási
bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – nyilvántartásba veszi.
Amennyiben a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen
száma miatt elutasítja, a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlóíveket igényelhet, újabb A6 jelű
nyomtatvány benyújtásával.
További részletes információk megtalálhatók a https://www.valasztas.hu/nemzetisegionkormanyzati-valasztasok2 oldalon.

