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A KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI JEGYZÉKBE TÖRTÉNİ FELVÉTELRE IRÁNYULÓ
KÉRELMEK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történı
végrehajtásáról szóló 12/2010.(IV.30.) ÖM. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a kérelmek kezelésével kapcsolatosan
az alábbi technikai szabályokat állapítom meg:
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 115/E § (2) bekezdése alapján a kisebbségi választói jegyzékbe való
felvételt a választás évének július 15. napjáig lehet kérni a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetıjétıl a
kérelemnek az önkormányzat épületében elhelyezett győjtıládába helyezésével. A kisebbségi választói jegyzékbe való
felvétel levélben is kérhetı úgy, hogy az legkésıbb a választás évének július 15. napjáig megérkezzen a helyi választási
irodába./1997. évi C. tv. 115/E§(2)/
I./Győjtıládában elhelyezett kérelmek kezelése
1./A Helyi Választási Iroda vezetıje a Polgármesteri Hivatal titkárságán (2623 Kismaros, Kossuth u. 22.)
„Kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelmek győjtıládája” megjelöléső ládát helyez el.
2./A győjtıládát záró szalaggal le kell zárni úgy, hogy abból a láda szétszedése nélkül ne lehessen kérelmet
eltávolítani. A győjtıláda lezárására szolgáló záró szalagot a Helyi Választási Iroda munkatársa aláírásával, dátummal,
bélyegzıvel látja el.
3./A győjtıládát csak a Helyi Választási Iroda vezetıje nyithatja fel. A győjtıládát minden munkanap kezdetén
köteles a Helyi Választási Iroda vezetıje felnyitni, annak tartalmát kivenni, majd az üres győjtıládát a fentiek szerint
visszazárni.
4. A győjtıláda felnyitást követıen a kérelmeket kisebbségenként szét kell válogatni, majd meg kell vizsgálni az
alábbiak szerint:
- kérelem tartalmazza-e a törvény szerinti adatokat
- kérelmezı magyar állampolgár-e
- rendelkezik-e a kérelmezı a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásán választójoggal.
A feldolgozás alapján a Helyi Választási iroda vezetıje naponta határozattal dönt a kisebbségi választói jegyzékbe
való felvételrıl, majd a határozatról a kérelmezıt postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményben haladéktalanul
értesíti.
5./A HVI vezetıje a 4. pont szerinti feltételeknek megfelelı kérelmezıket a kérelmek elbírálásának sorrendjében
veszi fel a megfelelı kisebbségi választói jegyzékbe, majd ezt követıen a 12/2010.(IV.30. ÖM. rendelet szerint jár el.
II. Postai úton érkezett kérelmek kezelésének szabályai
A postai úton érkezett kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Ügyirat kezelési szabályzata szerint kell kezelni azzal, hogy
a kérelmeket a postabontást követıen soron kívül a Helyi Választási Iroda vezetıje részére át kell adni. A Helyi
Választási Iroda munkatársa a kérelmeket egyekben a fentiek szerint kezeli.
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