
Választási határidõk és határnapok

a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

l Települési kisebbségi önkormányzati képviselõk vá-
lasztása: 4 évenként októberben a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek általános
választásának napján;

(ezen a napon szûnik meg a kisebbségi önkormányzati képvi-
selõ-testület megbízatása)
(települési szinten idõközi választás nincs)

A választás évében:

l legkésõbb V. 31. napját megelõzõ év elején elkészül
a „választási tájékoztató”, melyet a „kérelem” nyom-
tatvánnyal együtt a helyi választási iroda V. 31-ig
postai úton elküld minden, a helyi önkormányzati
választáson választójoggal rendelkezõ, X. 1-ig nagy-
korúvá váló magyar állampolgárnak;

l a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétel
VII. 15-ig kérhetõ a lakcím szerinti helyi választási
iroda vezetõjétõl (gyûjtõláda, levél);

l a helyi választási iroda vezetõje VII. 15-ig dönt a
névjegyzékbe vételrõl; elutasítás esetén: haladékta-
lan döntés, ez ellen kifogás benyújtása három na-
pon belül, errõl döntés a következõ napon, ismételt
elutasítás esetén bírói út igénybe vehetõ; a jogor-
voslati határidõk rövidek; a kézbesítési idõre, ill. az
elbírálási idõre is tekintettel kb. VII. végéig a név-
jegyzék végleges);

l a települési kisebbségi önkormányzati választást a
szavazást megelõzõ 65. napig kell kitûzni abban az
esetben, ha a kisebbségi választói névjegyzékben
szereplõ kisebbségi választópolgárok száma a vá-
lasztás kitûzésének napján eléri a 30 fõt; a válasz-
tást a helyi választási bizottság tûzi ki; (a választás
megtartható, ha ezután csökken a létszám);

l a választás kitûzésétõl a szavazást megelõzõ 0 órá-
ig: kampányidõszak, érvényesülnek a kampány-
csendre vonatkozó általános szabályok is;

l a szavazás helyét, idejét, módját a kisebbségi érte-
sítõ tartalmazza, ezt a szavazás napja elõtt (várha-
tóan az általános szabályok szerinti 58. napig) meg
kell küldeni a választói jegyzéken szereplõ választó-
polgár részére;

l jelölõ szervezet bejelentése: a választás kitûzését
követõen;

l jelölt bejelentése: legkésõbb a szavazást megelõzõ
23. napon;

l a kisebbségi névjegyzéken szereplõ választópolgár-
ok száma közérdekû adat, a számadatot nyilvános-
ságra hozzák;

l szavazás: 6-19-óráig;

l a kisebbségi választói jegyzéket a szavazás eredmé-
nyének jogerõssé válását (jogorvoslati eljárás befe-
jezését) követõen haladéktalanul meg kell semmi-
síteni.

Az általános választást követõ évben:

l márciusi idõpontra (azonos napra mind a 13 orszá-
gos önkormányzat esetében) az OVB kitûzi a terüle-
ti és az országos kisebbségi önkormányzati válasz-
tást;

(a területi/országos kisebbségi önkormányzat képviselõ-testü-
letének/közgyûlésének megbízatása a területi/országos ki-
sebbségi önkormányzati választás napjáig tart)
(idõközi választásterületi és országos szinten lehetséges)

l az OVB a kitûzéssel egyidejûleg megállapítja a
megválasztható országos kisebbségi önkormány-
zatok létszámát és azt, hogy mely kisebbségi jelölõ
szervezetek állíthatnak listát;

l a listát legkésõbb a szavazást megelõzõ 26. napon
kell bejelenteni;

l a szavazás lezárható, ha valamennyi elektor leadta
szavazatát;

l a területi választási bizottság a szavazást követõ
napon megszámlálja a szavazatokat, az eredmény-
rõl jegyzõkönyvet állít ki, majd a következõ napon
megállapítja a területi kisebbségi önkormányzati
választás eredményét;

l az országos kisebbségi önkormányzati választás
eredményét az OVB állapítja meg, a a területi vá-
lasztási bizottság által beküldött jegyzõkönyvek be-
küldését követõ napon;

l területi és országos szinten idõközi választást kell
kitûzni a képviselõ-testület, ill. közgyûlés megbíza-
tásának megszûnésétõl számított négy hónapon
belüli idõpontra;

A HATÁRIDÕK FÕSZABÁLYKÉNT JOGVESZTÕEK ÉS
A HATÁRIDÕ UTOLSÓ NAPJÁN

16 ÓRAKOR JÁRNAK LE!

A NAPOK NAPTÁRI NAPOT JELENTENEK!

Forrás: www.nekh.gov.hu
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A törvényt az Országgyûlés 2005. október 17-ei ülésén fogadta
el, és november 25-én lépett hatályba.


