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Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 318.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi 
 

H a t á r o z a t o t 
 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán Bakócai Attiláné szám 
alatti lakost a Fiatal Romák Országos Szövetsége települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltjét nyilvántartásba  veszi, a szavazólapon szereplő nevét Bakócai Attiláné 
megnevezéssel engedélyezi. 
 
Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
a Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Kiskunhalasi HVB-nél (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 
1.) előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 
Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben 
hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon (+36-77-423-612) vagy elektronikus levélben 
(jegyzo@kiskunhalas.hu) lehet benyújtani. A fellebbezésen új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától 
számított harmadik nap 16 órájáig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó a Kiskunhalasi HVB-
hez. 
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, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 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. 
A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás 
tárgyánál fogva illetékmentes. 

Indokolás 
 

A Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, az alábbi tényállás 
figyelembe vételével: Bakócai Attiláné a Fiatal Romák Országos Szövetsége roma nemzetiségi 
önkormányzati képviselő jelöltje az általa 2019. szeptember 2-án átvett 53110D0001-53110D0008 
sorszámmal ellátott, összesen 8 db ajánlóívből 2019. szeptember 6-án 8 db-ot a választási irodán 
átadott, és az E3 jelű nyomtatvány kitöltésével a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-
jelöltként nyilvántartásba vételét kérte. 
A jelölt arról is nyilatkozott, hogy a) a nemzetiség képviseletét vállalja, b) a nemzetiségi közösség 
nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. 
A HVI az ajánlások ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről a HVB-t tájékoztatta. Ezt követően a 
HVB megállapította, hogy a jelöltté nyilvánítás törvényes feltételei fennállnak, a jelölt a jogszabályban 
előírt 37 érvényes ajánlást megkapta, ezért a Ve. 318.§ (2) bekezdése alapján a települési nemzetiségi 
képviselő-jelöltek nyilvántartásába vette, ezzel egyidejűleg a nyilvántartásba vételről az igazolást 
kiadta. 
A határozat a Ve. 124.§, 125.§, 127.§, 318.§ -án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, 
valamint 223-224.§- ain alapul. 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva 
illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok 
érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás. 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 10. 
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