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Szennai Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 318. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2019. október 13. 

napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők választására Harmat Katalin 7477 

Szenna, Rákóczi u. 47. szám alatti lakost, mint a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 

Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet jelöltjét roma települési jelöltként 

nyilvántartásba veszi. 

 

Szenna Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli jelen határozat azonnali közzétételét Szenna 

Község Önkormányzatának és a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 

valamint a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal honlapján (www.simonfaihivatal.hu). 

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

a meghozatalától számított 3 napon belül a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz (7400 

Kaposvár, Fő utca 10.) címzett fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés illetékmentes, a fellebbezés 

benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.  

 

A fellebbezést személyesen vagy levélben a 7477 Szenna, Rákóczi u. 8. szám alatt, telefaxon a 

82/510-918 számon vagy elektronikus levélben az info@simonfaihivatal. hu e-mail címen 

terjeszthető elő. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése 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 jelölőszervezet vagy 

más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben 

új tények és bizonyítékok felhozhatók.  

  

Indokolás 

 

A Nemzeti Választási Bizottság 2019. október 13. napjára kitűzte a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők általános választását. A Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek 

Érdekvédelmi Egyesületét az NVB nyilvántartásba vette. Ezt követően Harmat Katalin, mint a 

jelölő szervezet jelöltje 2019. 08. 30-án roma települési nemzetiségi jelölt ajánláshoz 1 db 

ajánlóívet igényelt, amely ajánlóív még aznap a Simonfai Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: 

HVI) részéről átadásra került. 

 

2019. 09. 06-án Harmat Katalin a CÖCE jelölő szervezet jelöltje a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választására képviselőjelöltként való nyilvántartásba vételét kérte. A nyilvántartásba 

vételhez 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 rendeletben meghatározott E3 jelű 

nyomtatványt és 1 db ajánlóívet 

http://www.simonfaihivatal.hu/


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL 

7477 Szenna, Rákóczi u. 8. 

 
 

A Ve. 316.§ alapján a települési nemzetiségi jelölt állításához 5 db ajánlás szükséges.  

 

Az ajánlások ellenőrzése megtörtént, az érvényes ajánlások száma eléri a megállapított 

küszöbszámot. 

 

A Ve. 318. § (2) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Helyi 

Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. 

 

A HVB 2019. 09. 06-án tartott ülésén megállapította, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek 

megfelel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat 

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 221. § (1) 

bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)-(4) bekezdésein, 225. §-án, 307/P. § (2) bekezdés 

c) pontján alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

 

Szenna, 2019. szeptember 6. 
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