Helyi Választási Bizottság
Sióagárd
7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.
Tel.: 74/437-295

JEGYZŐKÖNYV
Sióagárd Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2010. augusztus 2-án, a
sióagárdi Községháza (7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.) hivatalos helyiségében tartott üléséről.
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Finta Mihály elnök
Szigetvári Mihály elnökhelyettes
Újvári Gábor tag
Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Varga Katalin körjegyző, úgyis mint jegyzőkönyvvezető
Jelen vannak : csatolt jelenléti ív szerint
Finta Mihály elnök az ülés megnyitása és a határozatképesség megállapítása után köszöntötte a
megjelenteket, majd ismertette a bizottság napirendjét:
Települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának kitűzése
A HVI vezetője elmondta, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 115/C. § -a
szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a szavazást megelőző 55. napig
kell kitűzni, 2010. évben augusztus 9-ig. A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról,
valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005.
évi CXIV. törvény (Kvál. tv.) 5. §-a szerint a választást akkor kell kitűzni, ha a településen a
kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás
kitűzésének napján eléri a 30-at.
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A választás megtartását nem akadályozza, ha a kisebbségi választói jegyzékben szereplő
választópolgárok száma a választás kitűzését követően 30 alá csökken.

A Ve. 115/I.§ (6) bekezdés a) pontja szerint a települési kisebbségi önkormányzati választás
kitűzése a helyi választási bizottság hatáskörébe tartozik.
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény (Kvál. tv.) 3. § (1)
bekezdése szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását négyévenként, a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani.
A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását
2010. október 3. napjára tűzte ki.
Mindezek alapján a HVB-nek legkésőbb 2010. augusztus 9. napjáig kell a kisebbségi választás
kitűzésről döntenie.
Dr. Varga Katalin körjegyző, a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetője tájékoztatta a
HVB tagjait arról, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelmek benyújtásának
határideje 2010. július 15. napján lejárt. Eddig az időpontig Sióagárdon összesen 140
választópolgárt vett fel a kisebbségi választói jegyzékbe, valamennyien német kisebbségi közösség
tagjának vallották magukat.
Mindezek alapján Sióagárdon a kisebbségi választás kitűzésének feltételei fennállnak.
Ezt követően a HVB egyhangú szavazással – 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
SIÓAGÁRD KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
1/2010. (VIII.02.) HVB számú
határozata
a települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzéséről

Sióagárd község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 115/I.§ (6) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva Sióagárd
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községben a települési német kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. október 3.
napjára (vasárnap) tűzi ki.
A határozat ellen illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a határozatot hozó HVB-nél úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb ezen határozat meghozatalától számított kettő napon belül
megérkezzen a választási bizottsághoz.
Indokolás
A HVB a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: Ve.) 115/I. § (6) bekezdés a)
pontjában biztosított jogkörében eljárva döntött a települési német kisebbségi önkormányzati
képviselők választásának kitűzéséről.
Megállapította, hogy a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma
a választás kitűzésének napján 140 fő. Más kisebbség választói jegyzékbe való felvételét a
településen senki nem kérte.
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény (Kvál. tv.) 5. §-a szerint a
választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi
választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at.
A Kvál. tv. 3. § (1) bekezdése szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását
négyévenként, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján
kell megtartani.
A HVB megállapította, hogy a kitűzés jogszerű feltételei fennállnak, ezért a települési német
kisebbségi önkormányzati választás kitűzéséről a hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel döntött.
Az HVB. határozatát a Ve. 29/B. § (1-2) bekezdései szerint hozta meg, s annak közlésére a Ve.
29/C. § (5) bekezdése alapján nyilvánosságra hozza.
A határozat elleni fellebbezési jogot a Ve. 79-80. §-ai szerint biztosította a HVB, mely során
felhívja a figyelmet arra, hogy a fellebbezést a Ve. 80. § (4) bekezdés szerinti tartalommal kell
előterjeszteni, és a fellebbezésre biztosított határidő elmulasztása jogvesztő, mulasztás esetén
igazolási kérelemnek nincs helye.
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A fellebbezés elbírálásáról a másodfokon eljáró választási bizottság (azaz a Tolna Megyei Területi
Választási Bizottság) dönt a fellebbezés beérkezésétől számított három napon belül.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bek. 1.
pontja alapján mondta ki határozatában a HVB.
A határozatot kapják:
1) Kezdeményezők (közszemlére tétellel)
2) HVI Vezetője (a határozat nyilvánosságra hozatala érdekében)
------------------------------------A HVI vezetője ezt követően tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a Ve. 23. § (2) bekezdése
szerint a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját
és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás
napja előtti 42. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A Ve. 26. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság választott tagjainak megbízatása a - 23. §ban meghatározott - következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig
tart.
Tehát a HVB tagjainak megválasztására a HVI vezetőjének legkésőbb 2010. augusztus 22-éig kell
javaslatot tennie a képviselő-testület felé, az újonnan megválasztott HVB alakuló üléséig a
korábban megválasztott HVB megbízatása tart, tehát jogszerűen dönthet a települési kisebbségi
önkormányzati képviselők választásának kitűzésről.
Egyéb az ülésen nem hangzott el, az ülést az elnök bezárta, a jegyzőkönyvet a jelenlévők helyben
hagyólag aláírták.
Finta Mihály

Szigetvári Mihály

HVB elnök

HVB elnökhelyettes

Újvári Gábor
HVB tag

dr. Varga Katalin
körjegyző, HVI vezető

