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A határozat ellen illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet a határozatot hozó 
Helyi Választási Bizottságnál (5331 Kenderes, Szent István út 56.) úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésıbb, ezen határozat meghozatalától számított kettı napon 
belül megérkezzen a választási bizottsághoz. 

 
I n d o k o l á s 

 
Kenderes Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C 
törvény (továbbiakban: Ve.) 115/I. § (6) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva döntött a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselık választásának 
kitőzésérıl. 
 
A kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. 
törvény (továbbiakban: Kvál.) 5. §-a alapján a választást akkor kell kitőzni, ha a 
településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplı kisebbségi választópolgárok 
száma a választás kitőzésének napján eléri a 30-at. 
 
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választás kitőzésének napján a 
választópolgárok száma a cigány  kisebbségi választói jegyzéken 152 fı, az örmény 
kisebbségi választói jegyzéken 1 fı, így a települési kisebbségi önkormányzati 
választást a cigány kisebbség vonatkozásában kellett a bizottságnak kitőznie. 
 
A Ve. 115/C. §-a akként rendelkezik, hogy a települési kisebbségi önkormányzati      
képviselık választását a szavazást megelızı 55. napig kell kitőzni. 
 
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitőzött 
választása, valamint a Kvál. törvény 3. § (1) bekezdése értelmében a települési 
kisebbségi önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának 
napján kell megtartani. 
 
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a kitőzés jogszerő feltételei 
fennállnak, és a települési cigány kisebbségi önkormányzati választás kitőzésérıl a 
hivatkozott jogszabályhelyekre tekintettel döntött. 
 
A jogorvoslat lehetıségét a Ve. 79-80. §-ai biztosítják. 
 
A határozat közzétételének módja: önkormányzat hirdetıtábláján történı közzététel és 
Kenderes Város Önkormányzat honlapján (www.kenderes.hu) való nyilvánosságra 
hozatal. 
 



 
 

 
 

Errıl: 1./ Helyi Választási Iroda vezetıje, Helyben 
 2./ Helyi Választási Bizottság tagjai, Helyben 
 3./ Kezdeményezık (közzététel útján) 
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