Makó Város Helyi Választási Bizottság
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Makó Város Helyi Választási Bizottságának 2014. szeptember 8. napján megtartott
ülése jegyzőkönyvéből
57/2014.(IX.08.) HVB hat.
Tárgy: Károlyi Róbert, a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség, mint nemzetiségi jelölő szervezet képviselőjelöltje
nyilvántartásba vétele
HATÁROZAT
Makó Város Helyi Választási Bizottsága Károlyi Róbert, a „LUNGO DROM”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Roma nemzetiségi egyéni jelöltjeként
nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen fellebbezést lehet előterjeszteni a Csongrád Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címezve, melyet Makó Város Helyi Választási Bizottságánál (továbbiakban:
HVB) kell benyújtani, oly módon, hogy a fellebbezés a megtámadott határozat
meghozatalától számított 3 napon belül, azaz 2014. szeptember 11-én 16 óráig
megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezés benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet jogosult.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak
tagja. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(Ve.) 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat:
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
c) 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 jelölő 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával együtt a benyújtása napján
felterjeszti az elbírálásra jogosult választási bizottság elé.
INDOKOLÁS
Károlyi Róbert, a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség Roma nemzetiségi egyéni jelöltje 2014. szeptember 5. napján, mint Roma
nemzetiségi egyéni jelölt az ajánló ívek átadásával bejelentkezett és kérte Roma
nemzetiségi egyéni jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
A jelölt a jelölést elfogadta, a törvény által előírt szükséges nyilatkozatot megtette. A HVI
a jelölt választójogának ellenőrzését elvégezte. A leadott ajánlások száma megfelel a
törvényben, és a Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. (VII.29.) NVB határozatában
foglaltaknak, melynek értelmében a Roma települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma Makó településen 5.
Makó Város Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Károlyi Róbert a Roma
nemzetiségi egyéni jelöltséghez szükséges számú ajánlást benyújtotta és jogszabályban
foglalt feltételeknek megfelelt, ezért Roma nemzetiségi egyéni jelöltként nyilvántartásba
veszi.
A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 54. §-án, 59. § (1)
bekezdésén, a Ve. 318. §-án, 350. § (2) bekezdésén, a Ve. 49. § (2) bekezdésén, 221. §-án,
223-225. §-án alapul.
Makó, 2014. szeptember 8.
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