Kérdések és válaszok
Dr. Buzál A ila jogász összeállítása
Tudnivalók a területi és országos kisebbségi önkormányzati választásokról
1. A területi (megyei/fővárosi) és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását az Országos Választási Bizo ság 2007. év
márciusára, valamennyi kisebbség tekintetében
azonos napra tűzi ki. A választást legkésőbb 72 nappal a szavazás napja elő kell kitűzni. (Ebből következik, hogy az OVB feltehetően még 2006. év decemberében kitűzi a választásokat.)
2. A választások kitűzését követően lehet bejelenteni a jelölő szervezeteket a megyei illetve országos választási bizo ságnál. A nyomtatványok
beszerezhetők a megyei választási irodáknál, illetve
az országos választási irodánál, illetve letölthetők a
www.valasztas.hu honlapról. A bejelentő laphoz
mellékelni kell a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, amelyet a megyei bíróság a választás kitűzését követően állíto ki, valamint a jelölő szervezet bírósághoz benyújto alapszabályát.
3. Mindkét választás (területi (megyei/fővárosi) és
az országos kisebbségi önkormányzati) ún. listás választás lesz. A listaállításra jogosult szervezetek a
listát a szavazást megelőző 26. napig jelenthetik
be. A listát a megyei/fővárosi illetve az országos
választási bizo ságnál kell bejelenteni. A nyomtatványok beszerezhetők a megyei választási irodáknál, illetve az országos választási irodánál, illetve letölthetőek a www.valasztas.hu honlapról.
4. A listákra a jelölő szervezet döntése alapján
azok a választópolgárok kerülhetnek fel akik a 7.
pont szerinti elektorok.
5. A megyei/fővárosi választásokat akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek által állíto listákon összesen
legalább 9 jelölt van. A listán legfeljebb a megválasztható képviselők háromszorosát lehet bejelenteni. A
szavazólapon az egyes listákon legfeljebb 9 jelölt neve
szerepelhet a jelölő szervezet által bejelente sorrendben.
6. Az országos kisebbségi önkormányzati válasz-

tásokat akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek által állíto listákon összesen legalább annyi jelölt van, mint az ado országos kisebbségi önkormányzat közgyűlés tagjainak száma. A listán legfeljebb a megválasztható képviselők háromszorosát
lehet bejelenteni.
7. A szavazásra azokon a településeken kerül sor,
ahol a szavazás napján települési kisebbségi önkormányzat működik. A megválaszto kisebbségi önkormányzati képviselők lesznek a területi (megyei/
fővárosi) és az országos kisebbségi önkormányzatot
megválasztó elektorok. Tehát minden településen
legfeljebb 5 elektor van. Ha a kisebbségi önkormányzat nem alakult meg, függetlenül a választás
eredményétől nincs elektor, és így nincs választás
sem.
8. Az elektor azon a településen gyakorolhatja
választójogát, ahol a települési kisebbségi önkormányzat tagjává választo ák. Szavazni tehát o
fog az elektor, ahol kisebbségi önkormányzati képviselő, azonban nem csak azon megyei listára kerülhet fel, amely megyében az ado település van. (Pl.:
Valakit Pécse választo ak meg kisebbségi önkormányzati képviselőnek, akkor Pécse fog a Baranya
megyei listára illetve az országos listára szavazni,
ugyanakkor felkerülhet a Győr-Moson-Sopron megyei listára is. Egy jelölt azonban legfeljebb csak egy
megyei/fővárosi és legfeljebb egy országos listára
kerülhet fel.)
9. Minden településen egy szavazókör fog működni, amelyben valamennyi kisebbség együ fog
szavazni.
10. A jelölő szervezetek a helyi választási bizo ságba, a területi választási bizo ságba és az országos választási bizo ságba delegálhatnak megbízo
tagokat, a szavazást megelőző 9. napig.
11. A megyei/fővárosi kisebbségi önkormányzati
választások eredményét a megyei/fővárosi választási bizo ság, míg az országos kisebbségi választások
eredményét az országos választási bizo ság fogja
megállapítani. Érvényességi küszöb nincs.

Látogasson el megújult honlapunkra:
www.nemzetisegek.hu
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