TÁJÉKOZTATÓ
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását
– az 1128/2014. számú határozatával – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának napjára, azaz 2014. október 12-ére (vasárnap) tűzi ki (a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309.§ (1) bekezdés).
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a
településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az
adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás
nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri. (a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi törvény CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 56.§ (1) bekezdés).
Területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását abban az esetben kell kitűzni, ha a
fővárosban, illetve a megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz, országos
nemzetiségi önkormányzati képviselő választás ki kell tűzni (Njt. 56.§ (2) és (3) bekezdése).
Fentiek értelmében Biharkeresztes városban települési- (roma és román) és területi- (roma és
román) és országos nemzetiségi képviselők választására kerül sor 2014. október 12-én.
A nemzetiségi választáson választó az, aki az adott nemzetiség névjegyzékében szerepel. A
nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal
rendelkezik,
 az e törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik, és
 e nemzetiséghez tartozását e törvényben meghatározott tartalommal és a választási
eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási rendben megvallja.
A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel iránti kérelem (a központi
névjegyék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013.(VII.17.)
KIM rendelet 2. számú melléklete, 21-22) benyújtásának határideje 2014. szeptember 26.
(péntek) 16.00 óra.
Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. A választópolgár
vagy
 a lakóhelye szerinti településen vagy
 a választás kitűzését megelőző harmincadik napig bejelentett tartózkodási helye szerinti
településen
szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben (Ve. 53.§).
I. Jelölő szervezet:
Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában
jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek
nyilvántartásába felvette (Ve. 3. § 3. pont).
Az Njt. 2.§ 14. pontja értelmében nemzetiségi szervezet a párt és a szakszervezet kivételével a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek rögzített célja
a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

II. Jelölt- és listaállítás:
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a
választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább 5
választópolgár ajánlása szükséges (Njt. 59. (1) bekezdés). Biharkeresztesen a roma
nemzetiségi képviselő-jelölt érvényes jelöléséhez szükséges ajánlások száma: 10, a román
nemzetiségi képviselő-jelölt érvényes jelöléséhez szükséges ajánlások száma: 5.
A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet
állíthat listát, amely a fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán legalább a választások 10%-ában önállóan jelöltet állított, és amely a
választópolgárok legalább 2%-ának ajánlását összegyűjtötte.
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet
állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a
választások 10%-ában önállóan jelöltet állított, és amely a választópolgárok legalább 2%-ának
ajánlását összegyűjtötte (Njt. 60.§ (1) bekezdés).
Kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választás hiányában bármely nemzetiségi
szervezet állíthat listát (Njt. 60.§ (2) bekezdés).
Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján - ugyanazon szervezetek
részvételével - közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet egy választókerületben csak
egy - önálló vagy közös - lista állításában vehet részt.
Egy listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a megválasztható képviselők
száma. Ha a listáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép. Egy
nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet (Njt. 61.§).
Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat
el (Njt. 62.§ (2) bekezdés).
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható
képviselők száma (Njt. 58-63.§).
A jelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban, egész
számra kerekítve állapítja meg a Nemzeti Választási Bizottság (Ve. 316.§).
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság mellett működő választási irodától (Biharkeresztesi Közös Helyi
Választási Iroda 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. Petőné Kiss Éva és Szabó Szabolcs
ügyintézőknél) igényelhető a választás kitűzését követően.
A választási iroda legkorábban 2014. augusztus 25-én (hétfő) átadja az igénylő részére az
általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal,
valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el (Ve. 120-121.§).
A választási iroda - az ajánlóív átadásával egyidejűleg - ingyenesen átadja a jelölő szervezet
számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét
és lakcímét. A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett
választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2014.
szeptember 7-én, illetve 2014. szeptember 28-án igényelheti. Az adatszolgáltatás adatait
kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai kampány céljára lehet
felhasználni. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő
szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült
jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási

irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a választási iroda bírságot szabhat ki. (Ve. 317.
§)
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi
nyilvántartásba (Ve. 318.§).
A jelölt bejelentésének időtartama: 2014. augusztus 25. (hétfő) – 2014. szeptember 8. (hétfő)
16 óra (Ve. 318.§ (1) bekezdés).
A jelölt és jelölőszervezet bejelentéséhez, valamint az ajánlóív igényléséhez szükséges
nyomtatványok letölthetők Biharkeresztes város honlapjáról (www.biharkeresztes.hu) vagy
beszerezhetők a Biharkeresztesi Közös Helyi Választási Irodánál (Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) Szabó Szabolcs és Petőné
Kiss Éva ügyintézőknél.
Kérem, hogy választással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a Biharkeresztesi Helyi
Választási Irodához az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Helyi Választási Iroda címe: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Juhász Marica
Telefonszáma: 06-54-430-001/104-es mellék
Faxszáma: 06-54-541-052
E-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu
Helyi Választási Iroda Vezetőjének helyettese: Kubinyiné Szilágyi Mária
Telefonszáma: 06-54-430-001/112-es mellék
Faxszáma: 06-54-541-052
E-mail címe: kubinyine.szilagyi.maria@biharkeresztes.hu
Letölthető nyomtatványok:
E3 – Nemzetiségi egyéni képviselőjelölt bejelentése:
http://www.biharkeresztes.hu/public/valasztas2014/e3.pdf
A6 – Nemzetiségi egyéni képviselőjelölt ajánlóív igénylése:
http://www.biharkeresztes.hu/public/valasztas2014/a6.pdf

Biharkeresztes, 2014. augusztus 21.
Dr. Juhász Marica
Helyi Választási Iroda Vezetője

