H E L Y I V Á L A S Z T Á S I B I Z O T T S ÁG
3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.

Ügyintéző: Burkovics Róbert jegyző
9/HVB/2010.(IX.01.) HATÁROZAT
Borsodnádasd Város Helyi Választási Bizottsága – 2010. szeptember 1. napján megtartott
ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: VE.) 115/I. § (6)
bekezdés b) pontjában
megállapított hatáskörében eljárva Kótai Istvánné 3671
Borsodnádasd, ███████ sz. alatti lakos nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a
következő határozatot:
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 55. § (2) bekezdése alapján Kótai Istvánné 3671
Borsodnádasd, █████████ sz. alatti lakost Borsodnádasd városban 2010. október 3-án
megtartandó cigány kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásra a „LUNGO DROM”
ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG jelöltjeként –
cigány kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen a meghozatalától számított két napon belül a B-A-Z megyei Területi
Választási Bizottsághoz (Miskolc, Városház tér 1.) címzett fellebbezést lehet benyújtani, a
Helyi Választási Bizottságnál (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.) kell benyújtani úgy,
hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül
megérkezzen.
INDOKOLÁS
A HBV a
2/HVB/2010.(VIII.05.) sz. határozatával 2010. október 3-ra Borsodnádasd
városban kitűzte a cigány kisebbségi önkormányzati választást, mivel a kitűzés napján a
cigány kisebbségi névjegyzékbe 91. személy szerepelt.
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
- mint jelölő szervezetet – az Országos Választási Bizottság vette nyilvántartásba. A
képviseletre jogosult személyek további meghatalmazásokat adtak Kótai Istvánné 3671
Borsodnádasd, █████████sz. alatti lakosnak, hogy a jelölő szervezetek
meghatalmazottjaként a 2010-es kisebbségi önkormányzati választáson nevükben eljárjon.
A jelölő szervezetek eljáró meghatalmazottjaként 2010. augusztus 10-én az EK jelű
formanyomtatványon a városban választható 4 fős cigány kisebbségi önkormányzat
képviselő-jelöltjeként bejelentette Kótai Istvánné 3671 Borsodnádasd, █████████ sz.
alatti lakost.
A jelölt a formanyomtatványon a szükséges nyilatkozatokat megtette és aláírta.
A HVB a szükséges ellenőrzések után (magyar állampolgár, rendelkezik-e választójoggal,
szerepel-e a kisebbségi névjegyzéken, adatai a valóságnak megfelelnek-e) megállapította,
hogy a jelölt nyilvántartásba vételének törvényes akadálya nincs, így azt a Ve. 115/I. § (6)
bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva megtette.
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A jogorvoslati lehetőség biztosítása a Ve. 79. § (1) és (2) bekezdésén alapul:
„(1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
(2) Fellebbezést lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.”
A Ve.80. § (1) és (2) bekezdés szerint:
„(1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (szavazatszámláló
bizottság döntése elleni fellebbezés esetén az elbírálásra jogosult választási bizottságnál) kell
előterjeszteni.
(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen az (1)bekezdés szerinti választási
bizottsághoz.”
A Ve 80. § (4), (5) bekezdése szerint:
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítési címét, a fellebbezés, benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhoztatók.
Borsodnádasd, 2010. szeptember 1.
Mizseiné Bóta Tünde
HVB elnök
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