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3l/2022. (XII. 19.) BP03HVB Határozat

Budapest Főváľos 03. keľĺiletben időközi ľoma nemzetĺségi telepĺilési tinkoľmányzati képviselő
választás kitűzése és eljáľási hatáľĺdőĺnek és hatáľnapjainak megállapítása

Budapest Főváros 03. Kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros 03. keľĹiletben időközi
roma nemzetiségi teleptilési önkormányzati képviselő vźiasztásźúŻ023 ' mźlrcius l2. napjáľa tűzi ki.

Budapest Főváľos 03. Kerületi Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros 03. keľületben időközi
ľoma nemzetiségi települési önkormányzati képviselő Ż023. március I2. napjára kitűZött vźiasztása
eljárási hatráridőit és hatrárnapj ait ahatźlrozat l ' melléklete szerint állapítja meg.

Budapest Főváros 03. Kerületi Helyi VálasztásiBizottság megállapítja, hogy a Budapest Főváros 03.
keľületben időközi roma nemzetiségi települési önkormányzati képviselő 2023. március 12. napjźlra
kitiĺzött választźlsán a jelölt źů|ításźlhoz szükséges ajánlások száma:23 azaz huszonhárom.

Budapest Főváros 03. Kerületi Helyi Választási Bizottság elľendeli hattrozata önkormányzat honlapján
töľténő azonna|i kózzétételét.

Ahatźrozatellen a Főváľosi Választási Bizottsághozcímzett illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy,
hogy a fellebbezés legkésőbb 2022. december 22-én 16.00 óráig megérkezzen a Budapest Főváros 03.
Kerületi Helyi Választĺási Bizotts ághoz.

A választási bizottság első fokú hatźrozata ellen az ügyben éľintett teľmészetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szewezet nyújthat be fellebbezést jogszabályséľtésľe hivatkozással, illetve a
választási bizottság méľlegelési jogkĺirben hozott határozata ellen. Nem nyujthat be fellebbezést az
iigyben eljźrtvźiasnási bizottság és annak tagia.
A fellebbezést személyesen (1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28.)' levélben (postacím: 1300 Bp. Pf. 102.)'
telefaxon (4378-556) vagy elektronikus levélben (03.HVB@.obuda.hu) lehet benýjtani.
A fellebbezésnek taľtalm aznia kell:
a) a kérelem választási eljárásról szó|ő 20Í3 ' évi XXXVI. törvény 223. s (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és _ ha lakcímétől (székhelyétől) eltér _ postai

éľtesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítőjátt, illetve ha külftlldön é1ő, magyarországi lakcímmel

nem rendelkezó vźúasńópolgáľ nem rendelkezik személyi azonosítőva|, a személyazonosságát
igazolő igazolvátnyátnak típusát és szćtmtú, vagy jelölő szervezet vagy más szewezet esętében a
b író ság i ny ilv ántartásba-véte l számźú.

A fellebbezés taľtalmazhatja benyújtójának telefaxszálmźft vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbizottjźlnak nevét és telefaxszámźúvagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók'

Indokolás

A nemzętiségek jogairól szóló 20ll. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. $ (4)
bekezdése a|apjźn a cigźtny nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület elnökéhez intézętt írásbeli
nyilatkozatában Bodľogvölgyi Sándor Gyula cigány nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondott
képviselői megbízatásźlról. A lemondás átvételének időpontja: Ż022' november 09. A lemondás
kifejezett nyilatkozatot nem taľtalmazamegbizatás megsziĺnésének konkrét időpontjára, ezértaNektv.
102. $ (6) bekezdés b) ponda alapjánamegbízatźts megszűnésének időpontja a lemondás átvételének
napja, azaz 20ŻŻ. november 9. Az íľźnbeli lemondás ismeľtetése a képviselő-testület elnöke źútal a
l8CIV/2-1 l/2022. szźlmű jegyzőkönyv tanúsága szerintŻl22. novęmber 17-ei képviselő-testületi ülésen
megtöľtént.

Dudás ottó cigány nemzetiségi ö'nkormányzati képviselő a ME1823589 számú halotti anyakönyvi
kivonat tanúsága szeľint 2022. novembeľ 1l-én elhalálozott. A Nektv. 102. $ (l) bekezdés k) pontja
a|apján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megsztĺnik a képviselő halálával.



A Nektv. l02. $ (4) bekezdése alapján acigány nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület elnökéhez
intézeti írásbeli nyilatkozatában Szabóné Nyíri Judit cigány nemzetiségi önkormányzati képviselő
lemondott képviselői megbízatásálról. A lemondás átvételének időpontja: 20ŻŻ. november 18. A
lemondás kifejezett nyilatkozatot nem taľtalm az a megbizatás megszűnésének konkrét időpontj ára, ezért
a Nektv.lO2. s (6) bekezdés b) pontja alapjĺán a megbizatás megsztĺnésének időpontja a lemondás
átvételének napja, azaz2022. novembeľ 18. Az írásbeli lemondás ismertetése a képviselő-testület elnöke
á|tal a CIvl2-1'll202Ż. szátműjegyzőkönyv tanúsága szerint 2022. november l7-ei képviselő-testületi
ülésen megtörtént'

A Nekw. 68' $ (1) bekezdése a|apján, ha a települési nemzetiségi ĺinkoľmźnyzati képviselő helye
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elétjelölt lép. Az ajelölt, aki egyetlen szavazatot
sem kapott, nem lehet képviselő. A Ż0I9. évi cigány települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
általános vźúasztäsa eredményét megállapító Ż33l20l9 . (X. l4.) hatátrozat szeľint a cigátny nemzetiségi
önkormányzat létszáma öt fió.

A Nektv. 92. $_a szerint a képviselő_testület működéséhez szükséges létszám minimum három fo.

A Nekw. 69. s (2) bekezdése alapjĺán, ha a képviselők száma a képviselő-testület mtĺködéséhez
sziikséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre időközi vźůasztást kell kitűzni.

A Bizottság megállapítja, hogy a két lemondás és az egy haláleset okán történő cigány nemzetiségi
önkormányzati képviselői megbízatás megszűnése miatt a cigány nemzetiségi ĺĺnkormányzat képviselő-
testületének |étszáma két fő, azaza működéshez szükséges |étszźm alá csökkent2022. novembeľ 18.
napjával.

A választási eljárásról szőlő2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 8. s (1) bekezdése szerint
azidoköziváúasztźst a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belüli időpontra kell kitrĺzni.
A Ve. 309. $ (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkoľmányzati képviselők időközi
váiasztźsátt a helyi válaszüási bizottsátg túzi ki, a Ve. 6. $ (l) bekezdése szeľint oly módon, hogy a
szavazás napja a kitíĺZés napjźt követő 70. és 90. nap közé essen.
A Ve. 6. $ (2)-(3) bekezdése alapjánaszavazźstvasárnap kell megtaľtani oly módon, hogy az nem eshet
a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra.
A Ve. l 1. $ (l) bekezdése szerint a Ve-ben foglalt hatáľidők naptár szerinti dátumait idők<jzi vźiasztásra
avźilasztástkiťuzőválasztásibizottsághatźrozattalźi|apítjameg.

A Nektv. 59. $ (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a
nemzetiségi névjegyzékben avá,lasztás kihĺzésének napján szereplő választópolgĺárok öt százalékának,
de legalább öt választópolgárnak az ajźtn|ása sztikséges.

A Vę. 316. $_a a|apjźtn ajelölt állítźsához szükséges ajánlások számźúavźůasztástkituzőhattrozatban,
egész szźtmra felfelé kerekíwe kell megállapítani.

A választás kitűzésének napján (2022. december l9.) a roma nemzetiségi névjegyzékben szeľeplő
választópolgárok száma; 454 azaz négyszátzotvennégy fő.

A Bizottság a fentijogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Bizottság hatźtrozata a fenti jogszabźúyi rendelkezéseken, a jogorvoslatról szóló tź$ékoztatás aYe.
22I. $-átĺ, 223. $-źn, 224. s (1>(4) bekezdésén, 225. $-án, 330. $ (2) bekezdés c) pontjźn, az
illetékmentességről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 28. s (l) bekezdésén és 2. melléklete
XIII. pontjának 8. alpontján alapul.
(Jelen van: 3 fő,3 igen, egyhangú)
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L melléklet a 31/2022. (XII. 19.) BP03HVB hatdrozathoz

^ 
2023. máľcĺus 12. napjára l<lttizött

ĺdőkiizi roma nemzetiségi łinkoľmányzati képviselő választás

ELJÁRÁsI HATÁRIDoI ns HATÁRNAPJAI

I. A megÍigyelők
1. A nemzetiségi szavazatszámlźiő bizottságba (továbbiakban: nemzetiségi SZSZB) megfigyelőt

legkésőbb 2023. mńrcius 3_án 16.00 óľáig lehet bejelenteni (a választrási eljárásról szőló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 30. $ (2) bekezdés, 31 1. $ (2a) bekezdés)'

il. A választási bizottságok

2. A nemzetiségi sZsZB tagsai 2023. máľcius 13-án mentesülnek a jogszabátlyban előíľt
munkavégzési kĺjtelezettség alól (Ve. 15. $ (1) bekezdés).

3. A munkáltató avźiasztźsi szerv tagját megillető bér és járulék megtéľítését2023. máľcius 17-én
16.00 óľáig igényelheti a Helyi Választási Irodától (továbbiakban: F[VI). (Ve. 15. $ (2) bekezdés).

nI. Szavazóktiľiik

4. 2022. dlecembeľ 19-től 2023. mńrcius 12-ig nem lehet szavazőkor sorszámát megváltoztatni,
szavazókörbe soľolt cím besorolását megváitoztatni, továbbá település megnevezésének,
közterület nevének és jellegének, hźn számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a
címnyilvántartłĺsban źúvezetni (Ve. 79. $ (2) bekezdés).

Iv. A szavazókiiľi névjegyzék

5. Nemzetiségi választópolgárként aztaváiasztópolgáľt kell felvenniaszavazőköri névjegyzékbe, aki
legkésőbb 2023. március 3-án 16.00 óľáig benýjtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi
választópolgárként a központi névjegyzékben (Ve. 3 1 5. $).

6. Azt aválasztópolgárt, aki 2023. január 4-én a szavazókori névjegyzékben szeľepel, a Nemzeti
Yálasztźsi Iľoda (továbbiakban: NVD értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazőkłĺri
névjegyzékbe vételről (Ve' l l5. s (1) bekezdés).

7 . Az értesítőt a választópolgár értesítési címéľe, ennek hiányában lakcíméľe 2023. janluálr 20 _ig kell
megküldeni (Ve. l15. $ (2) bekezdés).

8. A HVI értesítő átadź.sźnal. vagy megküldésével tájékoztatja a szavazőköri névjegyzékbe töľtént
felvételről aú' a vźilasztőpolgárt, aki 2023. januáľ 4-ét követően kerül a települési szavazőkijri
névjegyzékbe (Ve. 1 l6. $ (1) bekezdés).

9. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kéľelmet 2023. január S-től lehet benýjtani
(Ve. l 10' $ (2) bekezdés).

10. A mozgóuľna iránti kérelmet
a) a HV[-hęz
aa) lęvélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb2023. máľcius

8-ig'
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2023. márcĺus 10_ ig,

vagy
ac) a2023. máľcius 10_én 10.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton

aszavazźs napján 12 őráig,
b) a nemzetiségi SZSZB-hoz meghatalmazott űtján vagy meghatalmazással nem rendelkező

személy á'ltalikézbesítésével a szavazás napján,legkésőbb 12 őrźńg kell benyújtani (Ve l03. $
(2) bekezdés).

11. A 2023. máľcius 10-én 10.00 óľáig beérkezett vźitozások átvezetését követóen az NVI a
szavazóköri névjegyzéket és a mozgőumátt igénylő vźiasztőpolgárok jegyzékét lezárja
(Ve. l06. $ (l) bekezdés).

12. A HVI a lezárt szavazőköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét
legkésőbb 2023. márcĺus 10-én kinyomtatja és hitelesíti (Ve 106. $ (2) bekezdés).
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V. Ajánlás' jeliilt és listaállítás

13. A Ve. 317. $ (4) bekezdés a) pontja szerinti adatátadást követően a nemzetiségi jelölő szervezet
2023. febľuár 2-án 16.00 óľáig, illetve 2023. febľuár Ż7-én 16.00 óráig igényelheti a Ve. 89. $
(1) bekezdése szerinti - az adatai kiadását megtiltó választópolgáľok adatainak kivételével - a
névjegyzékben a nemzetiségi választőpolgáľként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét
(Ve. 3l7. $ (4) bekezdés b) pont).

14. A HVI az igénylést követően haladéktalanul' de legkorábban 2023. január 2l-én adja át az
igénylő vagy a jeltiltként indulni szátndékoző választópolgár részére az źiltala igényelt mennyiségű
ajánlóívet (Ve. 12l. $ (2) bekezdés)'

15. Az időközi választáson jelöltet csak a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) által
nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet á||ithat. A választáson indulni kívánó nemzetiségi
szęwezętet a vźúasztás kitűzésétől lehet bejelenteni a HVB-nél. A HVB minden a töľvényes
feltételeknek megfelelő jelĺjlő szervezetet,jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentést követő
negyedik napon - nyilvántaľtásba vesz (Ve' 132' $).

16. A telepĹilési nemzetiségi önkormányzati képviselőjeltĺltet legkésőbb 2023. februáľ 6-án 16.00
ĺóľáig lehet bejelenteni (Ve. 3l8. s (1) bekezdés).

vI. A választási kampány

17 . A választási kampány 2023. januátr 21-től2023. márcĺus 12-én 19.00 óľáig taľt (Ve. 139. $ (1)
bekezdés).

18. Ha a sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hiľdetési szolgáltatásainak árjegyzékét2022.
decembeľ 27-én 1ó.00 óľáig juttathatja el az Állami Számvevőszékhez (Ve. la8. $ (3)
bekezdés).

19. A politikai hirdetést közzétevo sajtótermék az A||ami Számvevőszéket2023. máľcius 27- éig
táĄékoztatja aközzétett politikai hirdetésekľől (Ve. 148. $ (5) bekezdés).

20. Nem folytatható kampánýevékenysé92023. máľcius 12-én aszavazás napjĺán

a) aszavazőhelyiségben, valamint aszavazőhelyiséget magálban foglaló épületben,
b) aszavazőhelyiséget magában foglaló épületnek aszavazőhelyiség megközelítését szolgáló

bejáratźttól számított 150 méteres távolságon belül közteľületen,

ą a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül taľtózkodó választópoĺgár
vźiasztői akaratának befolyásolásáľa alkalmas módon. (Ve. 1a3. $)

2I. 2023. március 12-én véiasztási gyrĺlés nem taľtható (Ve. 145. $ (2) bekezdés).
22. 2023. március 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni (Ye. I47 ' $ (4a) bekezdés).
23. A közvélemény kutatást végző személy abbaazépületbe, amelyben aszavazőhelyiség van2023.

máľcius 12-én nem léphet be, avźiasztópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak
az épiiletből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás
eľedményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni
(Ve. 1s0. $).

24. A Ve. 3l7. $ (4)bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait jogeľősen nyllváfiartźlsban vett jelölő
szervezeteknek legkésőbb 2023. máľcĺus 12-én 16.00 óľáig kell megsemmisíteni, és az enó|
készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2023. máľcius 15-én 16.00 őráig źlt kell adnia az
adatszolgáltatást teljesíto váúasztási irodának (Ve. 155. $ (2) bekezdés).

25. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek éľdekében elhelyezték, 2023. ápnlis ll-ig köteles
eltávolítani, vagy ennek ęlmaľadása esetén az eltávolítás költségeit viselni (ve. 1aa. $ (7)
bekezdés)'

VII. A szavazás előkészítése

26. A HVB a bejelentett jelĺiltek - annak a jelöltnek a kivételével' amelyik nyilvántartásba vételét
jogeľősen elutasították _ sorrendjének soľsolását 2023. febľuár 6-án 16.00 óľa utánvégzi el (Ve.
1ó0. s (2) bekezdés).

27. A HVI a szavazőköri névjegyzéket, a mozgóurnźń igény\ó választópolgárok jegyzékét, a
szavazőlapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2023. március 11-én adja źń a
nemzetiségi sZsZB elnĺjkének (Ve. l64. $ (1) bekezdés).
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28. Az iratokat és kellékek (5rzését a szavazás napjáig 2023. március 12-ĺg a řtVI biztosítja
(Ve. 164. $ (2) bekezdés).

29. Abban a szavazőhelyiségben, amelynek szavazóköľi névjegyzékében olyan választópolgár
szeľepel, aki legkésőbb 2023. máľcius 3_án 16.00 őráig a Ve. 88. $ c) pontja szerinti segítséget
igényelte, Braille írással ellátott szavazősab|ont kell biztosítani (Ye 167 . $ (5) bekezdés).

VIII. A szavazás

30. Aszavazőhelyiségben szavazni}ü23.március 12_én 6.00 órátĺĎl19.00 óľáĺg lehet (Ve. 169. $)

Ix. Az eľedmény megállapítása

3 l . A szavazőköri jegyzőkönyv, valamint az eredm ényjegyzĺlkönyv a řIVI-nél 2023. március 15-én
16.00 óľáig megtekinthető (Ve. 204. $).

32. A szavazőlapokat - ha aválasztás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincs folyamatban - a
řIVI_nél 2023. június 12_ig meg kell őrizni (Ve. 205. $ (1) bekezdés).

33. A választási iratokat - a jegyzokönyvek kivételével -2023.június 12-én kell megsemmisíteni
(Ve. 13/C. $). A jegyzőkönyvek első példányźlt aMagyar Nemzeti Levéltrárnak 2023. június 12-
én kell áúadni (Ve.205. $ (2) bekezdés).
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