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TÁJÉKOZTATÓ
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
VÁLASZTÁSA 2019.
A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását, valamint a Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozatában
a NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁT.
A 183/2019. számú NVB határozat elérhető: https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-onkormanyzativalasztasok-2019
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 242. § (2) bekezdése
szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott
nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez
tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint –
a huszonöt főt eléri. Ez alapján Siófok Városban a következő települési nemzetiségi választások
kiírására került sor:
 német,
 román,
 roma.
HOGYAN SZAVAZHATOK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-JELÖLTRE?
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választó az Alaptörvény XXIII. cikkében
foglaltakon túl, aki a nemzetiségi választópolgárként szerepel a központi névjegyzékben. A
nemzetiségi választópolgárként történő felvételt a központi névjegyzékbe kérelmezni kell. A
kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon, 2019. szeptember 27-én 1600 óráig,
kell benyújtani. Az ezt követően benyújtott kérelmet a helyi választási iroda átvezeti a központi
névjegyzéken, de nemzetiségi választópolgárként a kérelmező csak a következő, 2024. évi nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán tud szavazni.
A nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vétel iránti kérelmet
(https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-nevjegyzekbe-vetel-iranti-kerelem-benyujtasanak-szabalyai)
formanyomtatványon kell benyújtani a helyi választási irodához személyesen vagy levélben, illetve
online https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml internetes oldalon.
A nemzetiségi névjegyzékbe azt a nagykorú magyar állampolgárt kell felvenni, aki
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
b) valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik,

c) e nemzetiséghez tartozását meghatározott tartalommal és a választási eljárásról szóló
törvényben meghatározott eljárásrendben megvallja.
Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékén szerepelhet!
A választópolgár
a) a lakóhelye szerinti településen vagy
b) a választás kitűzését megelőző harmincadik napig (2019. június 26.) bejelentett és a szavazás
napján (2019. október 13-án) érvényes tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a
nemzetisége névjegyzékén.
KI LEHET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-JELÖLT?
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet kizárólag a jelölő szervezetként
jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi jelölő szervezet állíthat. Két vagy több nemzetiségi jelölő
szervezet közös jelöltet is állíthat.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nagykorú magyar állampolgár választható,
aki
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az
azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
c) nyilatkozatot tesz arról, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő
időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje.
A fentieken túl szükséges az is, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt az alábbi táblázat
szerinti szükséges számú ajánlást összegyűjtse és ez alapján őt a helyi választási bizottság jogerősen
nyilvántartásba vegye.
AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE
A helyi választási iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én 800 órakor adja át
az igénylő részére átadás-átvételi jegyzőkönyvvel.
Az ajánlóív igénylésére az A6 jelű „NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS AJÁNLÓÍV
IGÉNYLÉS”
című
nyomtatvány
szolgál,
letölthető:
https://www.valasztas.hu/documents/20182/2426998/Aj%C3%A1nl%C3%B3%C3%ADv+ig%C3%A9nyl
%C3%A9se+%28A6%29.pdf/8fb7b6c9-a241-fc73-a88b-225cf00c31d4?version=1.1, vagy a helyi
választási irodában átvehető. (SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VÁLASZTÁSI IRODA
8600 Siófok, Fő tér 1. 1. emelet választási iroda)
 A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a helyi választási iroda vezetőjének, az
átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
 A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhatja
alá, aki
- a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja
- az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli
meghatalmazással rendelkezik.

 A nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor
figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjthető.
 Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt az ajánló választópolgár személyi
okmányainak adatai alapján kell kitölteni.
 A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg alá kell írnia, a jelölt helyett
meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 A helyi választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal látja el.
 Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő személy neve,
személyi azonosítója – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát
igazoló hatósági igazolványának száma – és ALÁÍRÁSA.
A nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlások száma
SIÓFOKON, nemzetiségenként:
Nemzetiség
megnevezése
Német
Roma
Román

2011. évi
népszámláláskori
létszám
200
416
31

Választópolgárok
száma a választás
kitűzésekor
20
400
0

Szükséges
ajánlások száma
5
20
5

Megválasztható
képviselők
száma
3
5
3

A nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt nyilvántartásba vételét legkésőbb 2019. szeptember 9-én
1600 óráig lehet kérni a helyi választási irodánál (SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
VÁLASZTÁSI IRODA 8600 Siófok, Fő tér 1.)
Siófok, 2019. augusztus 21.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.
a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Választási Iroda Vezetője

