NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.
Tisztelt Mindszenti Választópolgárok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozatával az általános
önkormányzati választásokkal azonos napra, azaz 2019. október hó 13. napjára kitűzte a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását.
Mindszenten e napon a központi névjegyzékben szereplő adatok alapján roma nemzetiségi
önkormányzati választásra kerül sor.
***
Választási bizottságok, szavazókörök
A nemzetiségi önkormányzati választáson a korábbiaktól eltérően nem kerül kialakításra külön
nemzetiségi szavazókör. A nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok a nemzetiségi
jelöltekre abban a szavazókörben szavazhatnak, ahol a helyi önkormányzati képviselőjelöltekre és
polgármester-jelöltekre (Ők ennyivel több szavazólapot fognak kapni). Ebből következően a
nemzetiségi választáson is a Helyi Választási Bizottság, illetve ugyanazon Szavazatszámláló
Bizottságok működnek közre a szavazás lebonyolításában, a települési eredmény megállapításában.

***
Értesítő
A nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok ugyanúgy 2019. augusztus 23-ig kapják meg
a szavazásra szóló értesítőt a posta útján a Nemzeti Választási Irodától, mint az általános
önkormányzati választásra szóló értesítőt. Aki nem kap a fenti időpontig értesítőt, ebben az esetben
is a Helyi Választási Irodához fordulhat. Aki augusztus 7-e után kerül fel a nemzetiségi névjegyzékre,
szintén a Helyi Választási Irodától kap értesítőt.

***
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
Névjegyzékbe vétel, törlés a névjegyzékből
A nemzetiségi szavazókör névjegyzékébe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019.
szeptember 27-én 1600 óráig benyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként szerepel a
központi névjegyzékben. A kérelemben a választópolgárnak nyilatkoznia kell az adott nemzetiséghez
való tartozásáról.
A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár adatait törölni kell, ha legkésőbb 2019. október 11-én
– a választópolgár kérelme alapján – nemzetiséghez tartozását a választási iroda törölte a központi
névjegyzékből.

Mozgóurna
Mozgóurna iránti kérelmet ebben az esetben is azok nyújthatnak be, akiket egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk gátol abban, hogy a szavazóhelyiségben személyesen
megjelenjenek. Mozgóurna iránti kérelmet a nemzetiségi önkormányzati választáson ugyanazon
módokon és ugyanazon időpontokig nyújthatnak be a választópolgárok, mint az általános
önkormányzati választáson.

***
Jelöltajánlás
A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Nemzeti Választási Bizottság a
bevezetőben hivatkozott határozatában megállapította, hogy Mindszenten a roma nemzetiségi jelöltek
állításához minimum 7 ajánlást kell összegyűjteni.
A jelöltajánlás és az ajánlások gyűjtésének szabályai szinte teljes egészében megegyeznek az
általános önkormányzati választásra vonatkozó szabályokkal, annyi eltéréssel, hogy a roma
nemzetiségi választáson független jelöltek nem indulhatnak, minden indulni szándékozó
választópolgárnak valamely, jogerősen nyilvántartásba vett jelölőszervezet jelöltjeként kell indulnia.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosított 51. § (1) bekezdés b) pontja
szerint a választáson 5 fős települési nemzetiségi képviselő-testület választható.
(A jelöltként indulni szándékozók, illetve a jelölőszervezetek tehát ugyanúgy ajánlóíveken, szintén
augusztus 24-től gyűjthetik az ajánlásokat, ajánlást a nemzetiségi névjegyzéken szereplő
választópolgár adhat, azt nem vonhatja vissza, a megfelelő számú érvényes ajánlást összegyűjtött
jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 9-én 1600 óráig kell bejelenteni stb.).

Helyi Választási Iroda

