TÁJÉKOZTATÓ
JELÖLŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOKBA MEGFIGYELŐ MEGBÍZÁSÁRÓL
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2019. ÉVI
VÁLASZTÁSÁN
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási bizottságokba a jelöltet,
illetve listát állító jelölő szervezet nem bízhat meg tagot.
Azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati
választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg.
Megfigyelő csak az a választópolgár lehet, aki a központi névjegyzékben az adott nemzetiség
választópolgárainak nyilvántartásában szerepel.
A közös jelöltet, illetve listát állító nemzetiségi jelölő szervezetek együttesen jogosultak egy
megfigyelő megbízására.
A megfigyelőt legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási
iroda vezetőjénél.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:


a megbízó nemzetiségi jelölő szervezet nevét,



a megfigyelő



nevét,



magyarországi lakcímét,



személyi azonosítóját és



annak a településnek és szavazóhelyiségnek a megjelölését, ahová a megbízás szól.

(Megbízás minta a tájékoztató végén található.)
A megfigyelő választójogát a helyi választási iroda ellenőrzi.
A megfigyelő bejelentésére – azaz a bejelentésre szolgáló dokumentum aláírására – a jogerősen
nyilvántartásba vett jelölő szervezet képviselője jogosult. A nemzetiségi megfigyelő
bejelentésére a mellékelt nyomtatvány is használható.
A megfigyelő bejelentésére szolgáló dokumentumot papír alapon és eredetben vagy elektronikus
aláírással hitelesítve e-mailben kell eljuttatni a helyi választási iroda vezetőjéhez.
A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja a helyi választási irodában.
A nemzetiségi megfigyelő jelen lehet a szavazatszámláló bizottság munkájánál, ennek keretében:


figyelemmel kísérheti a szavazatszámláló bizottság munkáját,



a szavazást, illetve a szavazatszámláló bizottság munkáját tevőlegesen vagy ráutaló

magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,


a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,



kifogást nyújthat be,



a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,



a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.

A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó nemzetiségi
jelölő szervezetet terhelik.
Amennyiben a megfigyelő bejelentése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a helyi
választási iroda vezetője határozattal utasítja vissza a nemzetiségi megfigyelő megbízását. A
határozattal szemben a helyi választási bizottsághoz lehet kifogással fordulni.
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MEGBÍZÁS
nemzetiségi megfigyelőnek
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi települési szintű választásán

A
……………………………………………………………………………………….……………
…...
(nemzetiségi jelölő szervezet neve)
mint jogerősen nyilvántartásba vett ……………………………….. nemzetiséghez tartozó jelölő
szervezet a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 311. § (2a) bekezdése alapján a ………………………………
nemzetiségi önkormányzati képviselők ……………………………………. települési
választásán az alábbi megfigyelőt bízza meg:

Megfigyelő neve:………………………………………………………………………………..
Személyi azonosítója: ………………………………………………………………………….
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………
Szavazóhelyiség címe és a szavazókör száma: ...............................................…………….

Kelt:………………………………….

………..……………………………………………
a nemzetiségi jelölő szervezet képviselőjének
neve és aláírása

