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Lókút község Helyi Választási Bizottsága 

3/2019. (IX.3.) határozata 

 
Lókút község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött német 

települési nemzetiségi képviselők választására vonatkozóan Novák Katalint (azonosító: 

44649) a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége jelöltjét nyilvántartásba 

veszi. 

 

Jelen határozat a helyben szokásos módon (Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Lókúti 

Kirendeltségének hirdetőtábláján, Lókút Község Önkormányzata hivatalos honlapján: 

https://www.lokut.hu/valasztas.html közzétételre kerül. 

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – fellebbezést nyújthat be az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet. A fellebbezést 

Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

címezve Lókút község Helyi Választási Bizottságához (8425 Lókút, Bem J. u. 25.) kell 

benyújtani, úgy, hogy az legkésőbb három napon belül megérkezzen, mely határidő jogvesztő. 

A fellebbezés beérkezésének határideje: 2019. szeptember 6. napján 16.00 óra. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés 

bizonyítékait, a fellebbezést benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi 

azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló 

igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a 

bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának 

telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

Indokolás 
 

A Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége jelölő szervezet – 2019. 

szeptember 3. napján – kérelmezte Novák Katalin (44649) német települési nemzetiségi 

képviselő jelöltként történő nyilvántartásba vételét a 2019. október 13. napjára kitűzött 

német települési nemzetiségi képviselők választására. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.) 54. §-a 

alapján ”A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha 

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható, 
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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 Nek.tv. 56. § (1) bekezdés értelmében: „A települési 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 harminc főt eléri.” 

A Nek.tv. 59. § (1) bekezdés alapján: „A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő 

jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő 

választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.”  

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozata alapján Lókút településen a 

települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő jelölt állításához legalább 5 

ajánlás szükséges. 

Az ajánlások ellenőrzését a Ve. 124. § (1) bekezdésnek megfelelően a jelöltet 

bejelentették nyilvántartásba vételre. A Ve. 125. §-127. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak 

szerint a Helyi Választási Iroda elvégezte, mely alapján megállapításra került, hogy a 

jelöléshez szükséges legalább 5 db érvényes ajánlás szerepel az ajánlóíveken, melyről a 

Helyi Választási Bizottságot tájékoztatta. 

 

A határozat a fenti jogszabályhelyeken, a Ve. 132. §-án, a 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 46. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) 

és (3) bekezdésén és a 224. § (1)-(3) bekezdésein alapul. 

 

A fellebbezési illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 

(2) bekezdés 1. pontja alapul. 

 
 

 

K.m.f 
 
 

 

             Tehel István sk. 

              Helyi Választási Bizottság  

         elnöke 


