Szegvár Nagyközségi Helyi Választási Bizottság
6635. Szegvár, Szabadság tér 2.
5./2015. (VIII. 03.) HVB határozata
Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága Lakatos Antal roma nemzetiségi képviselő lemondása
folytán megüresedett mandátum kiadása tárgyában a következő döntést hozta:

Határozat
Szegvár Nagyközség Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: Választási Bizottság) megállapítja,
hogy Lakatos Antal roma nemzetiségi önkormányzati képviselő a nemzetiségi képviselők 2014.
október 12-én megtartott választásán mandátumhoz jutott. Lakatos Antal 2015. július 24-én
megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi ülésen 2015. július 24-i hatállyal képviselői
mandátumáról lemondott, ezért képviselői megbízatása megszűnt, mandátuma megüresedett.
Szegvár nagyközségben a roma nemzetiséghez tartozó választópolgárok a 2014-2019. választási
ciklusra 3 helyi önkormányzati képviselőt választottak. A 3. helyen bejutott képviselőnek 29 érvényes
szavazata volt. Lakatos Antal lemondása folytán a megüresedett mandátumot az egyéni listáról a
következő, a 7. helyen legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt tölti be, mely 9 szavazatot jelent
Mihály Mária személyében, miután a 4. helyen szereplő jelöltnek a mandátum kiadásra került, az 5.
és a 6. helyen szereplő jelöltek a mandátumot nem kívánják betölteni.
Így a képviselői mandátumot a Választási Bizottság Mihály Máriának rendeli kiadni.
A Választási Bizottság felhatalmazza Bánfiné Sajtos Lolitát a Választási Bizottság elnökét, hogy Mihály
Mária részére adja át a megbízólevelet.

A Választási Bizottság elrendeli jelen határozatának a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatal épületében található hirdetőtábláján és Szegvár Nagyközség honlapján való
közzétételét.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Csongrád megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett (6741. Szeged, Rákóczi tér 1.), de a Szegvár Nagyközségi Helyi Választási
Bizottságnál személyesen vagy levélben (6635. Szegvár, Szabadság tér 2. , faxon (63/364-800/14),
elektronikus levélben (gyomberne@szegvar.hu) előterjesztett fellebbezést lehet benyújtani.
A választási bizottság első fokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. augusztus 13. napján 16.00 óráig
megérkezzen.
A fellebbezést a választási bizottság elsőfokú határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdésében foglaltakat, így a fellebbezés Ve. 223. § (3) bekezdése
szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve,
ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik
személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás
Lakatos Antal a 2014. október 12-én megtartott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán képviselőként szerzett mandátumot. Lakatos Antal 2015. július 24-i hatállyal lemondott
mandátumáról.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a
nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával.
A fenti törvény 68. § (1) bekezdése szerint, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A Helyi Választási Bizottság hatáskörébe tartozik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
328 §-a alapján a választás eredményének megállapítása, valamint a 206. § alapján a megbízólevél
kiadása.
A Választási Bizottság – a rendelkező rész szerint – Mihály Máriának a megbízólevelet a jelen
határozat jogerőre emelkedését követően kiadja.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 100. §-a alapján a nemzetiségi
önkormányzati képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt vagy
fogadalmat tesz.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (1)-(3) bekezdésén, 14. § (1)
bekezdésén, 44-45. §-án, 46-49. §-án, 206. §-án, 328 §-án, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 68. §-án, 102. § (1) bekezdés e) pontján, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223-225. §-ain alapul.

A fellebbezés illetékmentességéről való tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Szegvár, 2015. augusztus 10.

Bánfiné Sajtos Lolita
HBV. elnök

A határozatot kapja:

Mihály Mária képviselő
Varga Ferenc elnök
HVB Szegvár
Gyömbér Ferencné jegyző, HVI vezető

