Helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a cigány nemzetiségi önkormányzati
választásról.
Tisztelt megválasztott képviselők, tisztelt jelenlevők!
A nemzetiségi és etnikai jogokról szóló törvény 2005 évi módosítása új alapokra helyezte a
kisebbségi önkormányzatok megalakítását. Deklarálta, hogy a választáson csak az adott
kisebbséghez tartozók vehetnek részt. Ezért ez év májusban minden választópolgár kapott egy
tájékoztatót és nyilatkozati űrlapot. A nyilatkozatot június 1-től július 15.-ig lehetett eljuttatni a
jegyzőhöz, aki felvette az illetőt a kisebbségi választói névjegyzékbe. A választás
kiírhatóságának az volt a feltétele, hogy legalább 30 azonos nemzetiséghez tartozó
választópolgár adja le nyilatkozatát. Tófaluban 30 választópolgár nyilatkozott arról, hogy cigány
nemzetiséghez tartozónak vallja magát. Mivel minden nyilatkozó esetében fennálltak a törvényi
feltételek, a jegyző minden esetben határozattal felvette az érintetteket a névjegyzékbe.
Ezt követően a helyi választási bizottság határozattal kitűzte Tófalu községben a cigány
kisebbségi önkormányzati választást.
Tófalu önkormányzati képviselőtestülete a jegyző javaslata alapján megválasztotta a
szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.
A jelölt állatás időszakában a LUNGO DROM állított jelölteket Tófalun. A jelöltek névsora:
Balog Zsoltné, Báder József, Ónodiné Domoszlai Tímea, Pusoma Lajosné és Rácz János. A
választási bizottság elvégezte a sorsolást, mely azt hivatott eldönteni, hogy a jelöltek milyen
sorrendben szerepelnek a szavazólapon.
A szavazás napján az szavazatszámláló bizottság összetétele a következő volt: elnök, Várkonyi
Ervinné, elnök helyettes Kokovai Istvánné, tagok, Dajkó Anett, Klubuk Szabolcs és Illés Tímea.
Jegyzőkönyvvezető Juhász Józsefné. A szavazás napján minden rendben folyt, rendkívüli
esemény nem történt. Megköszönöm a szavazatszámláló bizottság tagjainak munkáját!
A 30 választópolgárból 23-en jöttek el szavazni, ez 77 % -os részvételi aránynak felel meg.
Érvénytelen szavazólap nem volt. Az érvényes szavazatok száma összesen 45 volt. ( Legfeljebb
5 jelöltre lehetett érvényesen szavazni.)
Az érvényes szavazatok száma:
Rácz János
4
Báder József
9
Ónodiné Domoszlai Beáta
9
Balog Zsoltné
12
Pusoma Lajosné
11
Mindezek alapján képviselői mandátumot nyert: Rácz János, Báder József, Ónodiné
Domoszlai Beáta, Balog Zsoltné és Pusoma Lajosné.
Gratulálok a megválasztott képviselőknek!
A törvényi határidőn belül kifogás, óvás nem érkezett, így a választási eredmény jogerős.
Tófalu, 2006. október 12.
Páll Dezső
HVB. elnök
Záradék: Az önkormányzat 2006. október 11-én tartotta alakuló ülését, melyen elnöknek Báder
Józsefet, elnök helyettesnek Rácz Jánost választották. 2006. október 16.-án Balogh Zsoltné,
Ónodiné Domoszlai Beáta és Pusoma Lajosné írásban lemondták képviselői mandátumukról és
visszaadták megbízólevelüket. Tekintettel arra, hogy összesen 5 képviselőt választott a
kisebbség, így visszalépésükkel működésképtelenné vált az önkormányzat és megszűnt.
Tófalu, 2006. október 17.
Gulyás Imre körjegyző

