1t2022. (Vr.29.)
HVB hatirozat

a roma telepiil6si nemzetis6gi 6nkorminyzati k6pvisel6k
id6k6zi vilasztisinak kit0z6s616l

A R6tk6zberencs sz6khelyU Helyi VSlaszt6si BizottsAg a roma telepUl6si nemzetis6gi 6nkorm6nyzati
mand6tum megUresed6se, tov6bbi behivhat6 k6pvisel6k hiSny6ban az id6kdzi v6laszt6s kitUz6se
t6rgy6ban meghozta a kdvetkez6

hatirozatot:

R6tk6zberencs K6zs6g HelyiV6lasztdsi Bizotts6ga megdllapltja, hogy a R6tk6zberencs K0zs6g
Roma t'lemzetis6gi Onkorm6nyzat k6pvisel6inek sz6ma a k6pvisel6testUlet m0k0d6s6hez
szUks6ges l6tsz6m al6 csdkkent, ez6rt

2.

R6tkdzberencs telepUl6sen a roma telepUl6si nemzetis6gi Onkorm6nyzati k6pvisel6k id6k6zi
v6lasztAsAt a megUresedett 3 k6pvisel6i helyre 2022. szeptember 25. napjira (vasirnap)
tUzi ki.

3.

R6tk6zberencs K6zs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a vilasztisi
hat6rnapjait ezen hatirozat mel!6klete szerint hatdrozza meg.

4.

R6tk0zberencs telepUl6sen a roma telepUl6si nemzetis6gi Onkorm5nyzati k6pvisel6k2022.
szeptember 25. napjAra (vas6rnap) kitUzdtt id6k0zi v6laszt6s6n a telepUl6si nemzetis6gi
6nkorm5nyzati k6pvisel6 jel6l6s6hez legalibb 5 vilaszt6polgirnak az aj6nlisa szUks6ges.

eljiris

hatSrid6it 6s

A HelyiV6lasztisi Bizotts6g elrendeli ahatArozatk6zz6t6tel6t R6tkdzberencs K6zs6g Onkorm6nyzata
h

i

rdet6t6bldjAn 6s a www. retkozberencs.

h

u meg nevez6s0 hon lapjdn.

A hat6rozat ellen annak meghozatal6t6l szdmitott 3 napon belUl a k6zponti n6vjegyz6kben szerepl6
v6laszt6polgdr, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbi az Ugyben 6rintett term6szetes 6s jogi szemelyisEg
n6lkUli szervezet szem6lyesen, lev6lben, vagy elektronikus levElben a Szabolcs-Szatmdr-Bereg
MegyeiTerUletiV6lasztSsi Bizotts6ghoz cimzett fellebbez6st ny[jthat be a HelyiVdlasztdsi Bizottsdgn6l
(4525 Retkozberencs, F6 rit 33., e-mail: onkormanyzat@retkozberencs.hu). A fellebbez6st rigy kell
benyrijtani, hogy legk6sObb 2022.jt[lius 4.

napjin (h6tf6n) 16.00 6riig meg6rkezzen.

A fellebbezesnek tartalmaznia kell:
a) a k6relem A vAlasztisi elj6r6srol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tOrveny (a tovdbbiakban: Ve.) 223.5(3)
bekezd6se szeri nti alapjdt,
b) a k6relem beny(jt6j6nak nev6t, lakcim6t (szekhely6t) 6s ha a lakclmet6l (szekhely6t6l) elt6r postai 6rtesitesi cim6t,
a k6relem beny0jt6j6nak szem6lyi azonositoj6t, illetve ha a kUlfOldOn 616, magyarorszdgi
lakcimmel nem rendelkezb vAlaszl6polgdr nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar
6llampolg6rs6g6t igazol6 okirat6nak tipus6t 6s sz6m6t, vagy jel0l6 szervezet vagy m6s
szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilvintart6sba-veteli sz5m6t kell, hogy tartalmazza.

c)

fellebbez6s tartalmazhatja'. a beny(jt6j6nak telefonszAmll vagy elektronikus lev6lcim6t, illetve
k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s telefonsz6m6t vagy elektronikus lev6lcim6t

A

A fellebbez6s el6terieszt6s6re nyitva 5!16 hatSrid6 utols6 napjit a Helyi V5lasztisi Bizottsig a
Ve. 11. S (2) bekezd6s6ben biztositott jogkdr6ben elj5rva illapitotta meg.

lndokolis
Sz6ke lgnSc roma nemzetis6gi Onkorm6nyzati k6pvisel6 k6pvisel6i megbizat6s6t a Debreceni
Torv€nysz6k a k6pvisel6 tiszts6g6re val6 m6ltatlans6ga miatt 2022. mArcius 5. napj6n joger6re
emelkedett it6let6vel 2020. december 1. napjdval megszUntette, tovdbbi k6t kepvisel6 Hamza Tibor 6s

3.

A munkdltat6 a szavazatsz6ml6l6 bizotts6g tagj6t megillet6 b6r 6s j6rul6kai megt6rit6s6t a szavazdst
kdvet6 6t napon bel[l 2022. szeptember 30. (p6nteken) 16.00 6r6ig ig6nyelheti a helyi v6laszt6si
iroddt6l.

(Ve.15. $ (2) bekezd6s)

ll. A szavaz6kdr6k
4.

A vdlasztds kitUz6s6t6l a szavaz6s napjiig -2022.jfnius 29. napt6l2020. szeptember 25. napjiig nem lehet szavaz6k0r hat6r5t 6s sorszdm6t, tov6bbd telepUl6s hat6r6t 6s elnevez6s6t, utcanevet,
h6zszimot 6s ha az 6rintett ingatlan lakcimnyilvdntart6s szerinti cime annak helyrajzi szdma

-

helyrajzi sz6mot megv6ltoztatn

-

i.

(Ve.79. $ (2) bekezd6s)

lll. A szavaz6kriri n6vjegyz6k
5.

a szavaz6k6ri n6vjegyz6kbe, aki
szavazAst megel6z6 16. napon 2022. szeptember 94n (p6nteken) 16. 00 6riig
beny[jtott k6relme alapj6n szerepel nemzetis6gi v6laszt6polg6rk6nt a k0zponti n6vjegyz6kben.
(ve.315.5)
Nemzetis6gi v6laszt6polg5rk6nt azt a vAlaszt6polgSrt kell felvenni
legk6s6bb

a

6.

Azt a vilaszt6polg6rt, aki a v6lasztdst megel6z6 67. napon, azaz2022. jtilius 20-6na szavaz6k6ri
nevjegyz6kben szerepel, a NemzetiV6laszt6si lroda 6rtesit6 megkUld6s6veltdjekoztatja a szavaz6k6ri
nevjegyz6kbe vetel€161.

(Ve. 115. $ (1) bekezd6s)
7.

Az 6rtesit6t a v6laszt6polg6r 6rtesltesi cim6re, ennek hi6ny6ban lakcim6re a szavaz5st megel6z6 51.
napig 2022. augusztus S-ig kell megkUldeni.
(Ve.115. $ (2) bekezd6s)
8.

helyi v6laszt6si iroda 6rtesit6 6tad6s6val, vagy megkUldes6vel t6jekoztatja a szavaz6k6ri
n6vjegyz6kbe tOrtent felv6tel6r6l azl a vAlaszt6polg6rt, aki a szavazdst megel6z6 67. napot, 2022.
jrilius 20. napjit kovet6en kerUl a telep0l6s szavazok6ri nevjegyz6kebe.
(Ve.116. $ (1) bekezdis)

A

9.

A szavaz6kori nevjegyzekkel kapcsolatos k6relmet a szavaz6st megel6z6 66. napt6l 2022. jtjlius 21.
napt6l lehet beny0jtani. (Ve. 110. S (2) bekezd6s)

lV. A v6laszt6polgSr mozg6urna

irinti

k6relm6nek

10.

a) a helyiv6laszt6si irod6hoz

aa) lev6lben vagy elektronikus azonositds n6lkUl elektronikus 0ton legk6s6bb a szavaz6st megel6z6
negyedik napig, 2022. szeptember 214n (szerd{n)l6.00 6riig,
ab) szem6lyesen vagy elektronikus azonositdssal elektronikus titon a szavazAst megel6z6 m6sodik
napig, 2022.szeptember 23.5n (p6nteken) 16.00 6riig vagy
ac)2022. szeptember 23. 16.00 6rit k6vet6en elektronikus azonosit6ssal elektronikus ilon2022.
szeptember 25. (vasdrnap) 12.00 6riig,

b)az illet6kes szavazatszAmlAll bizottsdghoz meghatalmazott 0tjin vagy meghatalmazissal nem
rendelkez6 szem6ly Sltali k6zbeslt6s6vel 2O22. szeptember 25-6n, legk6s6bb 12.00 6riig kell
beny0jtani.

(Ve.103. $ (2) bekezdes)

11.
A Ve. 103. $ (2) bekezdEs a) pont aa) 6s ab) alpontja szerinti kOrelmet legk6s6bb 2022. szeptember

a

103. S (2) bekezd6s a) pont ac)
be6rkez6sekor halad6ktalanul el kell birilni.

23-in (p6nteken),

alpontja 6s b) pontja szerinti k6relmet

(Ve.113. S (2) bekezdx)

A

szavaz6st megel6z6

2. napig,

12.

2022. szeptember 23. 16.00 6r6ig bek6vetkez6 vdltoz6sok

dtvezet6s€t kdvet6en a NemzetiV6laszt6si lroda a szavaz6k0ri n6vjegyz6ket 6s a mozg6urn6t ig6nyl6
v6laszt6polgArok jegyz6kbt lezArja.
(Ve. 106. $ (1) bekezdes)
13.

Az a vd,laszt6polgdr, aki a k6zponti n6vjegy6ken nemzetis6gi v6laszt6polg6rk6nt szerepel, nemzetis6gi
adat6nak t0rl6s6t a szavazlst megel6z6 mAsodik napig,2022. szeptember 23. (p6nteken) 16.00
6r5ig k6rheti a helyi vdlaszt6si iroddt6l.

(Ve.85. $ (1) bekezdis, Ve.106-107.

S)

14.

A helyi v6laszt6si iroda - vagy megbizdsa alapjAn a terUleti v6laszt6si iroda - a lezdrt szavaz6k0ri
n6vjegyz6ket 6s a mozg6urn6t ig6nyl6 vilaszt6polg6rok jegyz6k6t legk6s6bb a szavaz6st megel6z6
napon, 2022. szeptember 24. napig kinyomtatja.

(Ve.106. S (2) bekezd6s)
15.

A

szavaz6st kdvet6 kilencvenedik nap utdni munkanapon, azaz 2022. december 16. napjin
(p6nteken) meg kell semmisiteni
a) a szavaz6kdri n6vjegyzekkel kapcsolatos k6relmeket, valamint azazok elbir6l6sa sor6n keletkezett
d0nt6seket,

mozg6urn6t ig6nyl6 v6laszt6polg6rok jegyz6ke, a kUlk6pviseleti
lev6lben szavaz6k n6vjegyz6ke 6s a 2671A. $ szerinti jegyz6k elektronikus 6s

b) a szavaz6k0ri
n6vjegyz6k,

a

n6vjegyz6k,

a

kinyomtatott p6ld6ny6t,
c) a 335-337. $ szerinti adatszolg6ltat6s adatait,
d) a megfigyel6k nyilv6ntartott szem6lyes adatait,
e) az fiAnlliveket,
f) a szavaz5lapokat, a visszautasitottak jegyz6ket, az ellen6z6lapokat, a lev6lben szavazds azonosit6
nyilatkozatait 6s a v5laszborit6kokat.

(Ve. 13/c.$)

V. A jel6lt- 6s lista6llit5s
16.

Az illet6kes v6laszt6si bizottsig minden, a t0rv6nyes felt6teleknek megfelel6 jel6l6 szervezetet, jelOltet,
illetve listdt - legk6s6bb a bejelent6s6t k6vet6 negyedik napon - nyilv6ntart5sba vesz. A bejelent6sre
nyitva 6116 hat6rnap: legkes6bb a szavaz6st megel6z6 31. nap 2022. augusztus 25. (csiitdrt6k)16.00
6ra.

(Ve. 132.$, Ve.318. S (1) bek.)
17.
A v6laszt6si iroda az ig6nyl6set k0vet6en haladektalanul, de legkor6bban a szavazdst megel6z6 50.
napon, 2022. augusztus 8-6n adja 6t az ig6nyl6 vagy a jel6ltk6nt indu16 v6laszt6po196r r6sz6re azAltala
igEnyelt mennyis6g( aj6nl6ivet. A hat6rid6 utols6 napj6t a Helyi V6laszt6si Bizotts6g a Ve. 11 S (2)
bekezdEs6ben biztositott jog k6r6ben eljdrva 6l lap itotta meg.
(Ye.121. $ (2) bekezd6s, Ve. 11. S (2) bekezd6se)
18.

A jelolt Sllit6s5hoz szUks6ges aj6nl6sok sz6m6t eg6sz sz6mra felfel€ kerekitve a helyi vAlasztdsi
bizottsdg 5llapitja meg a v6laszt6st kitUz6 hatArozat6ban.
(Ve.316. $, ItJl'tv. 59.$)
19.

A telepUl6si nemzetis6gi Onkorm6nyzati jelOltet legk6s6bb a szavaz6st megel6z6 31. napon, 2022.
augusztus 25. napjan 16 6rdig kell bejelenteni.
(ve.318. $ (1)

Vl. A v6laszt6si kampSny
20.
A vSlaszt6si kamp6nyid6szak a szavaz6st megel6z6 50. napt6l a szavaz6s napj6n 19.00 6r1ig 2022.
augusztus 6-t612022. szeptember2S-An {9.00 6riig tart.
(ve.13e. S 0) )
21.
A szavaz6helyis6get mag6ban fogla16 6p0letnek a szavaz6helyis6g megkOzelit6s6t szolg6l6 bej6rat6t6l
sz6mitott 150 m6teres tdvols6gon belUl k6zterUleten
v6laszt{si kamp6nytev6kenys€92022.
szeptember 25-6n nem folytathat6.
(Ve.143. $ (1) bekezdfls)

-

-

22.
2022. szeplember 254n vAlaszt6si gyUl6s nem tarthat6.

(Ve.145. S Q) bekezdis)
23.
2022. szeptember 25-6n politikai rekl6mot nem lehet k0zz6tenni.
(Ve. 147. S Ga) bekezdAs)

24.

A k6zv6lem6ny-kutatdst v6gz6 szem6ly abba az 6pUletbe, amelyben a szavaz6helyis6g van,2022.
szeptember 25-6n nem l6phet be. Az 6pUletb6l kilep6k megk6rdez6s6vel k6szitett k0zv6lem6nykutatis eredm6ny6t (exit poll) csak2022. szeptember 254n 19.00 6ra utin szabad nyilv6noss6gra
hozni.

(Ve.150.

S)

25.
A plak6tot az, aki elhelyezte vagy akinek 6rdek6ben elhelyezt6k, 2022. okt6ber 25. 16.00 6raig koteles

eltivolitani.
(Ve.1tl4. $ Q) bekezd6s)

Vll. Adatszolg6ltatis n6vjegyz6kb6l
26.
A v6lasztSsi iroda az aj6nl6iv dtad6s6val egyidejUleg, a jel0l6 szervezet k6r6s6re a szavaz6st megel6z6
harmincnyolcadik12022. augusztus 18.) 6s tizenharmadik(2022. szeptember 12.) napon, a 89. $ (1)
bekezd6se szerint azadatai kiadds5t megtilt6 v5laszt6polg6rok adatainak kiv6tel6vel ingyenesen 6tadja

a

jel6l6 szervezet sz6m6ra

a

n6vjegyz6kben

a

nemzetis6g v6laszt6polg5rak6nt szerep16

v6laszt6polg5rok nev6t 6s lakcimet.
(Ve.317. $ (4) bekezd6s)
27.

A szavaz6k0ri nevjegyz6kben szerepl6 v6laszt6polg6rok nev6t 6s lakcim6t - a 89. $ rendelkez6seire is
figyelemmel - az egy6ni jelOlt k6r6s5re
az 6rintett v6lasztokerUletre kiterjed6en a jelOlt
nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes v6laszt6si bizotts6g mellett mUk0d6 v6laszt6si iroda, ot napon belul,
de legkor6bban a 132. $ szerinti nyilv6ntart6sba v6tele joger6re emelked6s6t k0vet6en 6tadja.

-

-

(Ve.153. $ (2) bekezdAs a) pont)

28.

Az adatszolg6ltat6s adatait a jel6lt, a jel0l6 szervezet legk6s6bb a szavaz6s napj6n 2022. szeptember
25-ig kOteles megsemmisiteni, 6s az err6l k6szUlt jegyz6k0nyvet2022. szeptember 28. napon 16.00
oriig itadni az adatszolgdltat6st teljesit6 v6laszt6si irod6nak.
(Ve.155. $ (2) bekezdAs)

Hamza AOam pedig 2022. mdjus 25-6n tett nyilatkozat6ban 2022. m6jus 31. napj6val lemondott a
R6tk0zberencs K6zs6g Roma Nemzetis6giOnkorm6nyzatnAl fenn6l16 k6pvisel6i manddtum6r6l.

A

Helyi V6laszt6si Bizottsig megillapitotta, hogy a R6tk6zberencs K0zs6g Roma Nemzetis6gi
a sz6ma a k6pvisel6{estUlet mUk0d€s6hez szukseges l6tsz6m al6

Onkorm6nyzat k6pvisel6inek
cs6kkent.

Az Njtv. 69. S @ bekezddse alapjdn ,,Ha a kdpvisel1k szdma a kdpvisel5lestllet, kOzgyfil*s
mfrk5dds1hez sziksdges l6tszdm al6 csdkken, akkor az iires helyekre iddkdzi vdlasztdst kell
kitfizni."

A Ve. 8. $ (1) bekezdds a) pontja alapjdn az id6k6zi vdlasztdst a manddtum megiiresed6s6t6l
szdmitolt 120 napon beliilre kell kitfrzni.

A fentiek miatt a Helyi Vdlaszt6si BizottsSg a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint d6ntOtt.

Valamennyi hat6rid6 6s el6ir6s figyelembe v6tel6vel a Helyi Vdlaszt6si Bizottsdg a R6tkOzberencs
K6zs6g Roma Nemzetis6gi OnkormAnyzat megUresedett k6pvisel6i helyeinek bet6lt6se 6rdek6ben a
roma nemzetis6gi k6pvisel6k id6k0zi v6laszt6sdt 2022. szeptember 25. (vas6rnap) napra tUzte ki 6s a
Ve. 1 1 . $ (1) bekezd6s alapj6n a v6lasztdsi hat6rid6k napt6r szerinti d6tumait jelen hatArozat mell6klete
szerint 6llapitotta meg.

A Ve. 49.S (2) bekezd6s 6rtelm6ben a vdlasztdsi bizottsdg a hat6rozat6t

-

a szem6lyes adatok
kiv6tel6vel nyilv6noss6gra hozza. A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a nyilv5noss6gra hozatal tekintet6ben a
rendelkez6 r6szben foglaltak szerint int6zkedett.

Ezen hat6rozataz Njtv. 69. $ (2) bekezd6s6n es 51. $ (1) bekezdes b) pontjin, a Ve. 6. S (2) - (3)
bekezd6sein, a Ve. 8. S (1) bekezd6s a) pontjdn, a Ve. 10. $ (3) bekezd6s6n, 44. $ (1) bekezd6s6n, 46.
$-5n, aYe. 124-127. $-ain, aYe. 132. $-6n, a 309. S (2) bekezd6s6n 6s aVe.316. $-6n es 318.$-6n
alapul.
A jogorvoslati lehet6s6g16l sz6l6 tdjekoztat6st a Ve. 10. $
$ (1) bekezdbse,224. S (1)- (2) bekezd6sei 6sa225.

a221. $ (1) bekezdbse, a223.
meg
/1.
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Mell6klet a R6tk6zberencs K6zs6g Helyi V6laszt5si Bizottsdg
1 12022. (V|.29. ) hat6rozat6hoz

!. A

vilaszt6si bizottsigok

1.
jelO16
A v6laszt6si bizottsAgba a
szervezet nem bizhat meg tagot. A szavaz6helyis6gbe egy megfigyel6t

bizhat meg a szavaz6st megel6z6 9. napig, 2022. szeptember 16-in (p6nteken) 16.00 6rdig.
(Ve.311. $ (2) bekezdds, (2a) bekezdAs, Ve.30. (2) bekezdAs)

A

2.

szavazatsz6ml6l6 bizotts6g tagjaia szavazSst k6vet6 napon 2022. szeptember 26-An
(h6tf6n) mentesUlnek a jogszabdlyban e16irt munkav6gz6si kOtelezetts6g al6l.
(Ve.15. S fi) bekezd6s)

Vll!. A szavaz6s e!6k6szit6se
29.
A vSlasztdsi bizottsdg a bejelentett jelOltek - annak a jelOltnek a kiv6tel6vel, amelynek nyilvdntart6sba
v6tel6t joger6sen elutasitott6k sorrendj6nek sorsoldsdt a jelOltek bejelent6s6re rendelkez6sre 6116
hat6rnapon (a szavaz6st megel6z6 31. nap) 2022. augusztus 25-6n 16 6ra utin v6gzi el.
(Ve.318. $ (1) bekezd6s, Ve. 160. $ (2) bekezd6s)

-

30.

A helyi v5lasztdsi iroda a szavaz6k0ri n6vjegyzeket, a mozg6urn6t ig€nyl6 vdlaszt6polg6rok jegyz6k6t,
a szavaz6lapokat 6s a szavazdshoz szUks6ges egy6b kellEkeket 2022. szeptember 244n adja 6t a
szav azatszdm 1616 b izotts6g el n0k6nek.

(Ve. 164. $ (1) bekezdfls)

31.

.;

Az iratok 6s kell6kek 6z6s6t 2022. szeptember 25-ig a helyi v6lasztisi iroda biztositja.
(Ve.164. $ (2) bekezdAs)
32.
Abban a szavazbhelyis6gben, amelynek szavaz6k0ri n6vjegyz6k6ben olyan vilaszt6polgAr szerepel,
aki legk6s6bb a szavaz6st megel6z6 9. napon 2022. szeptember 16-in 16.00 6riig a Ve. 88. $ c)
pontja szerinti segits6get ig6nyelte, Braille-ir6ssal ell6tott szavaz6sablont kell biztosltani.
(Ve.167. $ (5) bekezdis)

lX. A szavaz6s
33.

A szavaz6helyisegben szavazni 2022. szeplember 25-en 6.00

(Ve.169.

S)

6rit6l

19.00

6riig

lehet.

X. Az eredm6ny megillapitSsa
34.

A jegyz6k0nyv egy p6ld6nya az illet6kes v6laszt6si irod6ban a szavaz6st k0vet6 3 napon belul2022.
szeptember 28-An 16.00 6riig tekinthet6 meg.

(Ve.204. $)
35.

A szavaz6lapokat

- ha a v6laszt6s

eredm6ny6vel 6sszefUgg6 bUntet6elj6r6s nincsen folyamatban
helyi vdlasztSsi irod6ban 2022. december 16-ig kell meg6rizni.

(Ve.205. $(1) bekezdds, Ve.13/C. $)
36.

A v6lasztSsi iratokat

(Ve.13/C.$)

-

R6tk6zbere ncs, 2022.

a jegyz6kOnyvek kiv6tel6vel

j ti n

i

us 29.

- 2022. december

16-6n kell megsemmisiteni

9.-/-].--

Bertalan
helyeftes

-a

