Tisztelt Valasztopolgar!
Amennyiben 6n a nemzeti es etnikai kisebbsegek jogairol szolo t6rvenyben meghatarozott (bolgar,
cigany, g6r6g, horvat, lengyel, nemet, 6rmeny, roman, ruszin, szerb, szlovak, szloven, ukran)
kisebbseghez tartozik, 2010 oszen ismet lehetOsege lesz reszt venni a helyi 6nkormanyzati
valasztasokkal azonos napon megtartasra kerOlo telepOlesi kisebbsegi 6nkormanyzati valasztason.
Kisebbsegi valasztojoganak gyakorlasahoz 6sszefoglaltuk a legfontosabb tudnivalokat, melyek az
alabbiak.
Valaszt6jog a nemzeti es etnikai kisebbsegek telepiilesi onkormanyzati kepviseloinek
valasztasan
A telepOlesi kisebbsegi 6nkormanyzati valasztason az a polgar szavazhat, aki
•

a fent felsorolt 13 kisebbseg egyikehez tartozik, es a kisebbseghez tartozasat nyilatkozataval
vallalja,

•

2010. oktober 1. napjaig nagykoruva valo magyar allampolgar,

•

a helyi 6nkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasan valasztojoggal rendelkezik,
szerepel a kisebbsegi valaszt6i jegyzekben.

Az emlitett felteteleknek meg kell felelnie a jel61tkent indulni kivano szemelynek is.
A kisebbsegi valaszt6i jegyzek
A kisebbsegi valaszt6i jegyzekbe valo felvetelet 2010. julius 15. napjan 16 6raig kerheti a lak6helye
szerinti telepOles jegyz6jet61 a mellekelt kerelemnyomtatvanyon. Kerelmet a polgarmesteri hivatal
epOleteben talalhato gyOjtoladaba dobhatja be, vagy level utjan juttathatja el a jegyzoh6z. (A levelnek
julius 15-ig meg kell erkeznie.)
A valasztopolgar felvetelet csak egy kisebbseg valasztoi jegyzekere kerheti, ellenkezo esetben
valamennyi kerelme ervenytelen.
A jegyz6 julius 15-ig d6nt a kerelmezo kisebbsegi valasztoi jegyzekbe vetelerol.
Ha 6n a kerelemnyomtatvanyt hianytaianul kit6lti, tovabba magyar allampolgarsilggal, es a helyi
6nkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasan valaszt6joggal rendelkezik, a jegyzo felveszi
6nt az adoU kisebbseg valaszt6i jegyzekebe.
A kisebbsegi valaszt6i jegyzekkel kapcsolatos jogorvoslat
Ha a kisebbsegi valasztoi jegyzekbe val6 felvetelt a jegyz6 megtagadja, errol 6nt haladektalanul
ertesiti. A kisebbsegi valasztoi jegyzekbe vetelt megtagado d6ntes ellen a hatarozat kezhezvetelet
k6veto 3 napon belOI nyujthat be kifogast a hatarozatot hozo jegyzoh6z. Amennyiben a jegyzo helyt ad
a kifogasnak, modositja a kisebbsegi valasztoi jegyzeket. Ha a kifogasnak nem ad helyt, azt a
beerkezeset k6veto napon automatikusan megkOldi a helyi birosagnak, Budapesten a Pesti K6zponti
KerOleti Birosagnak.

A valasztas kituzese
A kisebbsegi 6nkormanyzati valasztast akkor tazi ki a helyi valasztasi bizottsag, ha a telepiilesen az
adoU kisebbseg valaszt6i jegyzekeben szereplo kisebbsegi valaszt6polgarok szama a valasztas
kitUzesenek napjan eleri a 30 fot.

Jeloltallitas
Jel61tet csak olyan - az egyesiilesi jogr61 sz616 torveny szerinti, k6zhasznu vagy nem k6zhasznu 
tarsadalmi szervezet allithat, amelynek a valasztas evet megelozo legalabb 3 eve alapszabalyaban
r6gzitett celja az adott kisebbseg kepviselete. Fuggetlen jel61tek indulasara a t6rveny nem biztosit
lehetoseget.
Jel61t csak a lak6helye szerinti kisebbsegi valaszt6i jegyzekben szereplo valaszt6polgar lehet. A
valaszt6polgar - lak6helyetol fUggetlenUl - barmely telepiilesen jel6lheto. A lak6helytol eltero
telepulesen jel61tkent t6rteno nyilvantartasba vetelnek nem akadalya, ha a jel61t lak6helyen nem kerOl
sor telepulesi kisebbsegi 6nkormanyzati valasztas kitOzesere.
Ajel61tnek nyilatkoznia kell arr61, hogy
•

vallalja az adott kisebbseg kepviseletet,

•

ismeri az adoU kisebbsegi k6z6sseg nyelvet,

•

ismeri az adott kisebbsagi k6z6sseg kulturajat as hagyomanyait,

•

korabban volt-e mas kisebbseg kisebbsegi 6nkormanyzatanak tagja vagy tisztsegviseloje.

Ajel61t nyilatkozata nyilvanos, azt barki megismerheti.

Szavazas
A szavazasra telepulesenkent e celra letrehozott, 6na!l6 szavaz6k6rben (szavaz6k6r6kben) kerOl sor,
melynek cimerol €IS a szavazas idopontjar61 a jegyzo ertesit6t kOld.
A szavaz61apon az erintett kisebbseg minden jel61tje feltGntetesre kerOI, kisorsolt sorrendben. A
telepulesi kisebbsegi 6nkormanyzat kepviselo-testUlete 5 tagu, ezert szavazni legfeljebb 5 jel61tre lehet.
Kapviselok a legt6bb szavazatot kapott jel61tek lesznek.

Szemelyes es kUlonleges adatok kezelese a kisebbsegi valasztason
A valasztas soran a szemelyes €IS kOl6nleges adatok kezelese mindvegig az adatvedelmi
jogszabalyoknak megfelelo m6don t6rtenik. A t6rveny meghatarozza az adatkezeles celjat es az
adatkezelok k6ret is. Ennek megfeleloen a kisebbsegi valaszt6i jegyzek - a szamadatok kivetelevel 
nem nyilvanos, abba csak a valasztasi iroda, a valasztasi bizottsag €IS a bir6sag tekinthet beIe
feladatainak vegrehajtasa erdekeben.
A kisebbsegi valaszt6i jegyzek a szavazas eredmenyenek jogerosse valasat k6vetoen haladektalanul
megsemmisitesre kerOI.

TerUleti es orszagos kisebbsegi onkormanyzatok
Amennyiben az adoU kisebbseg megfelelo szamu telepulesi kisebbsegi 6nkormanyzattal rendelkezik,
2011 marciusaban a kisebbseg terUleti €IS orszagos onkormanyzatot hozhat letre. A terUleti €IS orszagos
6nkormanyzatot a telepCilesi kisebbsegi 6nkormanyzati kepviselok (elektorok) valasztjak.

Valasztasi Iroda

