
Alap Község Helyi Választási Bizottságának 

26/2019. (IX. 09.) határozata 

Raffael Adrián roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelölt 

nyilvántartásba vételéről 

 

Alap Község Helyi Választási Bizottsága Raffael Adrián Alap, Fő út 32. szám alatti lakost 

az Alap településen 2019. október 13. napján tartandó nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásán a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelölő 

szervezet jelöltjeként induló roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet 

nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő 

szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, 

fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben 

hozott határozat megváltoztatása iránt Alap Község Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezést személyesen, levélben (7011 Alap, Dózsa György u. 31.), elektronikus 

levélben (titkar.aphiv@invitel.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 

12-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A 

fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának 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 megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Raffael Adrián Alap, Fő út 32. szám alatti lakos a „Lungo Drom” Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjeként 2019. szeptember 9-én roma települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltként történő nyilvántartásba vételét kérte a 2019. 

október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. 

 

A bejelentés alkalmával benyújtotta 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.) IM Rendelet 14. melléklete szerinti 

„E3 jelű Nemzetiségi önkormányzati választás – Egyéni képviselőjelölt bejelentése” 

megnevezésű formanyomtatványt és mellékelt – 2 db ajánlóíven – 10 db ajánlást, amelyből a 

helyi választási bizottság 2 db ajánlóívet feldolgozott. A feldolgozott 2 db ajánlóíven 5 db 

rögzített ajánlásból 5 db-ot érvényesnek fogadott el. 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése kimondja, hogy a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni 

a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.   

A Ve. 318. § (2)-(3)-(4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 



(2) A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi 

nyilvántartásba. 

(3) A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy 

 a) a nemzetiség képviseletét vállalja, 

 b) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.  

(4) A választási bizottság a jelöltek nyilvántartásában ellenőrzi, hogy a jelölt a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő 

időközi választásokon nem volt jelölt más nemzetiség önkormányzatának választásán.  

A Ve. 125. §-a szerint 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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 58-59. §-ai akként rendelkeznek, 

hogy a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi szervezet 

közös jelöltet is állíthat. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a 

nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt 

százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.  

A Ve. 309. § (1) bekezdése értelében a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános 

választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik 

napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára 

tűzi ki.  

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. 316. §-a szerint a jelölt, lista 

állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban egész számra felfelé 

kerekítve kell megállapítani.  

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatának 1. melléklete szerint Alap 

Községben a roma települési nemzetiségi önkormányzati választásokon szükséges ajánlások 

száma 5 db. 

A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, 

ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.  

Az ajánlóívek ellenőrzését – a Ve. 125- 127. §-ára figyelemmel –a Nemzeti Választási 

Rendszer alkalmazásával a Helyi Választási Iroda elvégezte.  

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Raffael Adrián a „Lungo Drom” Országos 

Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetségnek roma települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselő jelöltje a szükséges számú ajánlást benyújtotta. Megállapította továbbá, hogy a 

jelölt magyar állampolgár, a jelöléshez szükséges nyilatkozatokat megtette és a jelölt 

bejelentett adatai megegyeznek a központi névjegyzékben szereplő adatokkal.  

A Helyi Választási Bizottság a benyújtott dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, 

hogy Raffael Adrián a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetségnek roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltjeként történő 

nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei teljesültek, ezért a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott.  

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 318. § (2) bekezdése biztosítja.  

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, továbbá a Ve. 44-49. §-ainak rendelkezésein, 

132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve . 10. §-án, valamint 

a 221. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 223- 225. §-ain, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az 

illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján 

alapul.  

.  

 

Alap, 2019.09.09 Zuppon Ferenc  

 HVB elnöke 


