
Alap Község Helyi Választási Bizottsága AIap Község időközi roma települési nemzetiségi
önkormányzati képvisetó választásának tárgyában meghozta a következó határozatot:

A Helyi Választási Bizottság Alap Község megúresedeft kettő (2) roma települési nemzetiségi
önkormányzati képviselói mandátum betöltésére

2022. július 3, napjára (vasárnap) időközi választást túz ki,

A Helyi Választási Bizottság a szavazás lebonyolítására Alap 002. számú szavazókörét jelöli ki:
Alap Onkormányzat
Cim: 7011 Alap, Dózsa György utca 3í,

A Helyi Választási Bizottság a Válasáási eljárás határidőit éS határnapjait e határozat melléklete
szerint határozza meg.

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Alap Községben a roma települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2022, július 3. napjára kitűzött Választásán a települési nemzetiségi
önkormányzati képviselő jelöléséhez legalább 5 fő választópolg árnak az ajánlása szükséges.

Alap Község Helyi Választási Bizottság elrende|i a halározalközzétételét a Ve. 49. § (2) bekezdése
alapján az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos hirdetótábláján, valamint az önkolmányzal
hlvatalos weboldalának oldalán (www.alap.hu),

A határozat ellen ave.221. § (1) bekezdésében foglaltak alapián fellebbezést nyújihat beaz ügyben
érintett természetes és jogi személy, 1ogi személyiség nélküli szervezet.
A fellebbezést a Ve. 307/P. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Fejér megyei Területi Választási
Bizottságához címezve jelen Helyi Választási Bizottságnál személyesen, levélben vagy e-mailben
(cím: 7011 Alap, Dózsa György u. 31., e-mail: titkar@alap.hu) kell benyújtani.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétól (2022. április 14.)
számított 3 napon belúl, azaz legkésóbb 2022. április 17, 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezéS benyújtására rendelkezéSre álló határidó jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznla kell:

- a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétól)
eltér - postai értesítéSi címét,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkezó 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 íellebbezés tartalmazhatja benyújtóiának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát Vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezéS tárgyi illétékmentes,

lNDoKoLAs
Alap Községben a 2019. október 13. nap.|án megtartott roma települéSi nemzetiségi önkormányzati
képviselő választáson megválasztott 3 fő képviselő tagja közül 2 fó mandátuma méltatlanság miatt
megszűnt,
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Alap Község Helyi Választási Bizottsága arra való figyelemmel, hogy a méltatlanság megállapítása
a képviselő{estület határozatképtelenségét eredményezte a megüresedett mandátumok
betöltésére a nemzetiségek.iogairól szóló 201 í. évi CLXXlX. törvény (Nektv.) 69. §-a alkalmazásával
járt el és a rendelkező részben foglaltak szerint időközi roma települési nemzetiségi önkormányzati
képviseló válasziást tűzött ki.

,flektv. 69. § (2) Ha a képviselők száma a képviselőlestület, közgyűlés működéséhez szükséges
létszám alá csökken, akkor az üres helyekre idókózi választást kell kitúzni,"

A koronavírus világláNány elleni védekezésról szóló 2021. évi l, törvény (a továbbiakban; Tv.) 4. §
(3) bekezdése miatt nem volt kttűzhető az időközi nemzetiségi települési önkormányzati képviselő
választás.
E jogszabály köVetkezóképpen rendelkezett: ,,4. § (3) A Veszélyhelyzet megszűnését követő napig
időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak, A ki nem tűzött és az
elmaradt válasáást a veszélyhelyzet megszűnését követó tizenöt napon belül ki kell túzni."
2022. március 11, napján hatályba lépett az idóközi választások és népszavazások
megrendezhetőségéről szóló 10312022. (ll1.10.) Korm. rendelet. E Kormányrendelet 1, § (1)
bekezdése kimondja, hogy a Tv. és a veszélyhelyzettel összefüggó egyes szabályozási
kérdésekről szőló 2021. évi CXXX. törvény időközi választásokra és helyi népszavazásokra
vonatkozó rendelkezéseit a Korm. rendeletben foglaIt eltérésekkel kell alkalmazni.

A 10312022, (ll1.10,) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint a ,,Tv1. 4, § (3) bekezdésétől eltérően
- a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2022. április'l0{ő| idóközi választás kitűzhetó, a ki
nem tűzött és az elmaradt Választást ,t5 napon belül ki kell tűzni."
E határnap: 2o22. április 25.
Fentiek alap.ián elhárult a jogi akadálya annak, hogy Alap községben roma települési nemzetiségi
önkormányzati képviselőket válasszanak a jelenleg kettó betöltetlen képviselói helyre.

A választási eljárásról szóló 20í 3. évi XXXV|, törvény (Ve.) XV. fejezete rögzíti a nemzetiségi
önkormányzati képviselók választásának szabályait. A Ve. ezen fejezetének 309. § (2) bekezdése
alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselók időközi Választását a helyi választási
bizottság tűzi ki.

A Ve. 6, §-a szerint a VálasztáSt ú9y kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kiiúzés
napját követó hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást vasárnap kell megtartani,
valamint a szavazás napla nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá
húsvét- vagy pünkösdvasárnapra,

A Ve. 8, §-a kimondja, hogy az idóközi válasáást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz
napon belülre kell kitűzni. Nem lehet kitűzni a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi
választását a nemzetiségi önkormányzati képviselók általános választása évének április 1 , napia és
a nemzetiségi önkormányzati képviselók általános választásának napja közötti napra.

A Ve. 3í6. §-a szerint a jelöltállításához szükséges ajánlások számát a választást kitűzó
határozatban egész számra felíelé kerekítve ke|l megállapítani,
A Nektv, 59. §-a kimond,ja:
,,59. § (1) A telepűlési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi
névjegyzékben a választás kitúzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de
legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. "

A választás kitűzésének napján, azaz 2022, április 14-én a roma nemzetiségi névjegyzékben
szereplő Választópolgárok száma Alap közsében 1O fő.
A Ve. 1 '1. §-a következóképpen rendelkezik:
,,11. § (1) Az e töNényben foglalt hatáidők naptár szerinti dátumait általános választásra a miniszter
rendeletben, idóközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.
(2) Ha az e törvényben foglalt határidő munkaszüneti napon járna le, a miniszter a rendeletében,
illetve a választást kitűző választási bizottság a határozatában a határidő lejáftának naptár szerinti
dátumát az azt megelőző vagy követő munkanapra állapíthatja meg,"
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Fenti törvényi rendelkezésekben rö9zítetteknek megfelelően Alap Község Helyi Választási
Bizottsága a Ve. 309. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak
szerint határozattal döntött [Ve, 4a. § (1) bekezdése] Alap Községben az időközi roma települési
nemzetiségi önkormányzati képviseló Választás kitűzéséról.

Ajogorvoslatról szólótájékoztatásaVe.221, § (1)bekezdésén,224. § (1)-(4) bekezdésén, 225. §-
án, és 330, § (2) bekezdés c) pontján alapul.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fenti jogszabályhelyeken kíVül a Ve, 10. §-án, 46, §-án, és
330/A. §-án alapszik.

Az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 33. § (2) bekezdéS 1,

pontián alapUl.

Alap,2022.április 14.
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Alap Község Helyi Válasáási Bizottsága a Ve. 1 1. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Ve. 309. §
(2) bekézdésében kapott felhatalmazás alapján 2022. július 3. napjára Alap Községben roma
települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választást tűzött ki, me|ynek válasáási eljárási
határidőit és határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg:

l. A választási bizottságok

1. A jelöló szervezet legkésőbb 2022. június 25-én 16,00 óráig ,|elentheti be a szavazóhelyiségbe
megbízott megfigyelót. [Ve. 31 1. § (2a) bekezdés]

2. A szavazatszámláló bizottság, valamint a szavazatszámlálást végző helyi választási bizottság
tagjai 2022. július 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve.
15. § (1)bekezdés]

3. A munkáltató a választási szerv 1. és 2. pont szerinti szemé|yt megillető bér és járulékai
megtérítését 2022, július 4-1ől2022. július 8-ig í 6,00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve.
15. § (2) bekezdés]

ll, A szavazókörök

1. A választás kitűzésétól 2022. július 3-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni,
szavazókörbe sorolt cím besoroláSát megVáltoztatni, továbbá telepulés megnevezésének, közteíület
nevének és jellegének, ház számának, épúlet vagy lépcsóház jelének megváltozását a
címnyilvántartásban átvezetni. [Ve, 79. § (2) bekezdés]

lll. A szavazóköri névjegyzék

1. A nemzetiségi szavazókörbe azt a Választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2022. június 17.
16,00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi
névjegyzéken. [Ve. 315. §]

2. Aá a válasáópolgárt, aki legkésőbb 2O22. április 27 -én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási lroda értesítő megkúldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéról,
[Ve. 1 15, § (1) bekezdés]

3. Az értesítót a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. mílus 13.
napjáig kell megküldeni, [Ve. 1 15. § (2) bekezdés]

4, A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldéséVel tájékoáatja a szavazóköri
néVjegyzékbe törlént felvételéról azt a Választópolgárt, aki 2022. április 27. naplát köVetóen kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 1 16. § (1) bekezdés]

5. A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi VálasztáSi irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésóbb 2022. június 29-én
16,00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2Q22. július 1ién
16,00 óráig, vagy
ac) 2022. július 1_jén 16,00 órát köVetően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. július
3-án 12,00 óráig
lehet benyújtani;
b) a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező
személy általi kézbesítésével 2O22. július 3-án legkésőbb 12,00 óráig lehet benyújtani. [Ve. 103. §
(2) bekezdés]
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6. Az 5. a) pont aa) és ab) alpontjai szerinti mozgóurna iránti kérelmei a helyi választási iroda
legkésőbb 2022. július,l-jén bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

7. Az 5. a) pont ac) alpontjai, és b) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet beérkezésekor
haladéktalanul kell elbírálni, [Ve, 1 13. § (2) bekezdés]

8. A 2022. ,iúlius í-jén 16,00 óráig bekövetkező változások átvezetését követóen a Nemzeti
Választási lroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igényló választópolgárok jegyzékét
lezárja. [Ve. 106. § (1)bekezdés]

9. A helyi választási iroda - vagy megbízása alap.lán a területi választási iroda - a lezárt szavazóköri
néVjegyzéket és a mozgóurnát igényló válasáópolgárok jegyzékét legkésóbb 2022, július 2-án
kinyomtatja. [Ve. 106, § (2) bekezdés]

lV. A jelölő szervezet bejelentése

1, A jelölő szervezetet a Választás kitűzésétól lehet bejelenteni a helyi Válasáási bizottságnál, mely
minden a törvényes feltételeknek megfeleló jelölő szervezetet legkésőbb a bejelentést követó
negyedik napon nyilvántaításba vesz. [Ve, l32. §, és Ve. 307/D. § (1) bekezdés]

2, A jelöló szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell anól, hogy a szervezet megfelel
a nemzetiségi szeNezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott
követelményeknek. [Ve. 307/D, § (2) bekezdés]

V. A jelölüállíttis

1. Az ajánlóív iránti igényt a választás kitűzését követóen lehet benyújtani a helyi választási irodához,
[Ve, 120. § (2) bekezdés]

2, A helyi választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2O22. máius 14-
én adja át az igényló részére az áItala igényelt mennyiségű ajánlóívet. Ne. 121. § (2) bekezdés]

3. Az a,ánlóív átadásával egyidejűleg, valamint aYe- 317. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ada!
átadást követően a jelölő szervezet 2022. méllus 26-án 16,00 óráig, valamint 2022. június 20-án
í6,00 óráig igényelheti - a Ve. 89. § (1) bekezdés szerint adatai kiadását megtiltó választópolgár
kivételével - a névjegyzéken a nemzetiségi választópolgárként szerepló válasáópolgárok nevét és
lakcímét, [Ve. 3,17. § (4) bekezdés a)-b) pont]

4. A települéSi nemzetiségi önkormányzati képviseló-jelöltet 2022. május 30-án 16,00 óráig kell
bejelenteni, [Ve, 318. § (1) bekezdés]

5. A jelöltet állítni szándékozó jelöló szervezet a rendelkezésére bocsátott öSszes ajánlóívet köteles
átadni a helyi válasáási irodának legkésóbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidóig (lásd: 4.
pont), E kötelezettség elmulasáása esetén a helyi választási bizottság bírságot szab ki. Nem
szabható ki bírság a legkésőbb a határidő elteltét követó napon 2O22. május 3í-én benyújtott,
ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. [Ve. 124. § (1)-(3) bekezdés]

Vl. A választási kampány

,l. A Választási kampányidószak a2022, mfius 14-1ő12022. július 3-n ,19,00 óráig tart,

[Ve. 139. § (1) bekezdés]

2. Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közöIni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét
2022, áplilÉ 25-én 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez.
[Ve. 148. § (3) bekezdés]
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3, A politikai hirdetést közzétevó Sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2022. július 18_án 16,oo
óráig tájékoáatja a közzétett politikai hirdetésekról, [Ve. 148. § (5) bekezdés]

4. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított '150 méteres távolságon belül - köáerületen - válasáási kampánytevékenység
2022. július 3-án nem folytatható. [Ve. 143. §]

5.2022.,iúlius 3-án választási gyűlés nem tartható. [Ve, 145, § (2) bekezdés]

6.2022. július 3-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. |ve. 147, § (4a) bekezdés]

7. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van,
2022.2022. július 3_án nem léphet be, [Ve, í50. §]

8. A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölő szervezetnek
legkésőbb 2022. július 3-án 16,00 óráig kell megsemmisítenie, és az erról szóló jegyzókönyvet
három napon belüI,2022. július 3-án történő megsemmisítés esetén 2022. iúlius 6-án 16,00 óráig
köteles átadni az adatszolgáltatást tellesító helyi választási irodának,
[Ve. í55, § (2) bekezdés]

9. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhe|yezték, 2022. augusztus 2. ,l6,00 óráig
köte|es eltávolítani. Ne. 144. § (7) bekezdés]

vll. A szavazás előkészítése

1 . A bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerósen
elutasították - sorrendjének sorsolását 2022. mas 30-án í6,00 óra után végzi el,
[Ve, 160. § (2) bekezdés]

2. A szavazőlap adattartalmát a helyi választási bizottság hagyja jóVá azt követően, hogy
Valamennyi bejelentett képviselő-jelölt nyilvántartásba-Vétele tárgyában határozatot hozott (Ve.
162, § (1) bekezdés).

3, A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő Választópolgárok
jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2022. július 2-án adJa
át a szavazatszámláló bizottság elnökének, [Ve. 164, § (1) bekezdés]

4. A választási iratok és kellékek őrzését 2022. július 3-ig a helyi választási iroda biáosítja, [Ve. 164.
§ (2) bekezdés]

5. Amennyiben a szavazóköri névjegyzékben olyan választópolgár szerepel, aki a 2022. június 24-
én ,16,00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott
szavazósablont kell biztosítanl. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

Vlll. A szavazás

1 . Szavazni kizárólag a kijelölt szavazóhelyiségben (Alap Önkormányzat - Alap, Dózsa György utca
3'l.) Vagy mozgóurna útján 2022. július 3. napján 6,00 órától ,19,00 óráig lehet. [Ve. 169. §, és Ve.
330iA. §]

lX. Az eredmény megállapítása

1, A szavazás befejezését követően a szavazatokat a helyi vá|asztási bizottság számlálja meg, és
állapítja meg a választás eredményét Ne. 327. § (1) bekezdés, és Ve. 328. §]

2. A szavazőlapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2022. október 2-i9 meg kell órizni
úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhelővé. A választás eredményével
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összefüggó büntetőeljárás esetén a szavazólapokat az úgy ,iogerös lezárásáig kell megórizni.
[Ve. 205. § (1) bekezdés]

3. A jegyzőkönyvek első példányáí 2022, október 1-jét követóen a Magyar Nemzeti Levéltárnak át
kell adni. [Ve.205. § (2) bekezdés]

x. Választási iratok megsemmisítése

1. 2Q22. október 3-án meg kell semmisíteni
a) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során
keletkezett döntéseket,
b) a szavazóköri néVjegyzék, a mozgóurnát igényló választópolgárok jegyzékét,
c) a megfigyelók nyilvántartott személyes adatait,
d) az ajánlóíVeket,
e) a szavazólapokat, a Visszautasítottak jegyzékét, az ellenózó lapokaí. [Ve. 13/C, §]

Alap,2022. április 14.

a HVB elnöke-.

A határozatról éftesül:
1, Nemzeti Válasáási lroda (e-mai|: szervezes@nvi. hu)
2. Fejér Megyei Területi Választási lroda (8000 székesfehérvár, szent lstván tér 9.)
3. Alap Község Helyi Válasáási Bizottságának tagjai (helyben)
4. Roma országos Nemzetiségi Önkormányzat
5. líattár

MLu
Zuppon


