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Szakály Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban HVB) a Nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. tv. (a továbbiakban Nektv.) 69.§.(2) bekezdés valamint a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 309§ (2) bekezdésben foglalt hatáskörében 
eljárva Szakály községben a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 

 

2020. december 20. napjára (vasárnap) tűzi ki. 

A HVB a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza 
meg. 

A szavazáson megválasztható képviselők száma 3 fő, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások 
száma  5. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Tolna Megyei Választási 
Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a HVB-nél. A fellebbezés benyújtható 
személyesen, levélben 7192 Szakály, Kossuth u.11., telefonon:74-588-078, vagy elektronikus 
úton: jegyzo@hogyesz.hu, oly módon, hogy legkésőbb 2020. október 12 napján 16.00 óráig 
beérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra való 
hivatkozást, 

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét, és a lakcímétől eltér-postai értesítési címét,  

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében 
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés, ill. a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának 
telefonszámát, elektronikus levélcímét, ill. kézbesítési megbízottjának nevét és telefonszámát 
vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

A fellebbezés illetékmentes. 

 

 

 

 



 

INDOKLÁS 

A HVB a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán a 3/2019. (X.4.) 
határozatával megállapította a Szakályi Roma Nemzetiségi Önkormányzati választás 
eredményét. 

2020. szeptember 18.-án a Szakályi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
kimondta feloszlását. 

A Nektv.69.§.3/d  bekezdés alapján „ (3) Időközi választást kell kitűzni, ha a képviselő-testület, 
közgyűlés kimondta feloszlását.” 

A Nektv. 51.§.(1) bekezdés a.) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 
3 fő, ha a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a 
településen kevesebb, mint 100 fő. 

A Ve.309.§.(2) bekezdését figyelembe véve a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 
választását a HVB tűzi ki. 

A Ve. 8.§. (1) bekezdés a.) pontja alapján az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított 
120 napon belülre kell kitűzni. A szavazást a VE. 6.§.(2) bekezdés értelmében vasárnap kell megtartani. 

Valamennyi határidő és előírás figyelembe vételével a HVB a Szakályi Roma nemzetiségi önkormányzati 
képviselők időközi választását 2020. december 20. (vasárnap) napjára tűzi ki és a Ve. 11.§. (1) 
bekezdése alapján a választási határidők naptár szerinti dátumait jelen határozat melléklete szerint 
állapítja meg. 

A határozat a Nektv.69.§.(2) bekezdésén, a 69.§.(3) bekezdés d.) pontján 51.§.(1) bekezdés a.) pontján, 
a Ve. 124-127.§.-ain, 132.§-án, a 307/G.§. (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 
Ve.8.§. (1) bekezdés a.) pontján, 44.§.(1) bekezdésén, 46.§-án, a 309.§ (2) bekezdésén, a 316.§-án, a 
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10.§. (3) bekezdésén, a 221.§-án, a 223.§-225.§-ain, 
és a 330.§-on alapul. Az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. tv. 33.§.(2) bekezdés 1. pontján 
alapul. 

 

Szakály, 2020. október 9. 

 

        Szabó Gyula 

        HVB elnöke 

       


