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9/2010. (VIII. 27.) számú
HVB h a t á r o z a t a
Bojt Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 115/I. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján a 2010. augusztus 27-i ülésén Ifj.
Ráduly Lajos 4114 Bojt, Rákóczi Ferenc utca 11. szám alatti lakost, mint a Roma Polgári Tömörülés,
Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei Szervezete, Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
kisebbségi jelölő szervezet Ifj. Ráduly Lajos kisebbségi képviselőjelöltjét kérelmükre a települési
cigány kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán jelöltként nyilvántartásba veszi.
E határozat ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett, de Bojt Község Helyi Választási Bizottságához benyújtott fellebbezéssel lehet élni,
úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen.
Indokolás
Ifj. Ráduly Lajos 4114 Bojt, Rákóczi Ferenc Lajos utca 11. szám alatti lakos a Roma Polgári Tömörülés,
Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei Szervezete, Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
jelöltjeként való nyilvántartásba vételét kérte a 2010. évi települési cigány kisebbségi önkormányzati
választásra.
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 7. § (1) bekezdés alapján jelöltet
jelölő szervezet állíthat.
Bojt Község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy a jelölt a cigány kisebbségi választói
jegyzéken szerepel. Bejelentését a kisebbségi képviselőjelölt bejelentésére vonatkozó „EK”
formanyomtatványon tette meg, valamint csatolta nyilatkozatát a Ve. 115/J. §. (2) bekezdésnek
megfelelően. Nyilatkozata kiterjedt arra, hogy a kisebbség képviseletét vállalja, a kisebbségi közösség
nyelvét ismeri-e, a kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait ismeri-e, korábban volt-e más
kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője, valamint arra, hogy jelenleg és a
jelöltként történő bejelentését megelőző három évben nem volt a Magyar Honvédség, a Rendőrség vagy a
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, így az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése a
választójogát nem zárja ki.
A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek
megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetőleg listát - a bejelentését követő 2 napon belül - nyilvántartásba
vesz.
Bojt Község Helyi Választási Bizottsága a benyújtott dokumentumokat megvizsgálta és megállapította,
hogy Ifj. Ráduly Lajos 4114 Bojt, Rákóczi Ferenc utca 11. szám alatti lakos cigány kisebbségi
képviselőjelölt nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei maradéktalanul teljesültek, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A bizottság határozatát a Ve. hivatkozott rendelkezése alapján hozta, a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat
a Ve. 79-80. §-ai tartalmazzák.
Bojt, 2010. augusztus 27.

Balogh Györgyné
Helyi Választási Bizottság
elnöke

