A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság
2/2020. (III.17.) határozata
A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a Fejér Megyei Cigány Területi
Nemzetiségi Önkormányzatban (8000 Székesfehérvár Petőfi u. 5.) megüresedett
képviselői mandátum betöltése tárgyában – 2 igen és 0 nem szavazattal – meghozta
a következő
határozatot:
A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság a Fejér Megyei Cigány Területi
Nemzetiségi Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Fiatal Romák Országos
Szövetsége (5235 Tiszabura Ady E. u. 4. ) listájának 5. sorszám alatti helyén szereplő
Lakatos Gabriella részére kiadja.
E határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat
be. A fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzetten, de a Fejér Megyei
Területi Választási Bizottságnál (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. email:
fejer@fejer.hu) kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2020. március 20-án 16.00
óráig megérkezzen.
Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási
bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen.
Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a kérelem - „a választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI. törvény - 223. § (3)
bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának 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 fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás
I.
[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]
(1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.)
102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő
megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond.
E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (4) bekezdés és a (6) bekezdés b)
pontja rögzíti, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával is
lemondhat, amelyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli
nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell. A képviselő
megbízatása a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének
napján szűnik meg. A 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi
önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése
esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás
megszűnését.
(2) Ihász Miklós a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban. TVB)
59/2019. (XI.04.) határozatával szerzett mandátumot a Fejér Megyei Cigány
Területi Nemzetiségi Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a Fiatal
Romák Országos Szövetsége (továbbiakban: FIROSZ) listájáról. Az
Önkormányzat elnöke a Nektv. 102. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2020. február
14-én arról tájékoztatta a TVB-t, hogy Ihász Miklós az Önkormányzatban betöltött
képviselői mandátumáról 2020. január 16-án kelt írásbeli nyilatkozatával lemondott.
(3) Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján a 2020. február 13-i
ülésén meghozott 4/2020. (II.13.) határozatában a képviselői megbízatás
megszűnését 2020. január 16-ával állapította meg. Az Önkormányzat tájékoztatása
és a becsatolt nyilatkozat tanúsága szerint Ihász Miklós a megjelölt közgyűlési
határozatot 2020. február 14-én átvette.
(4) A Fejér Megyei Területi Választási Iroda a Nektv. 106. § (6) és (9) bekezdése
alapján megkereséssel fordult a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz, amely 2020. március 6-án kelt tájékoztatása szerint az Önkormányzat
fenti határozata ellen nem került jogorvoslati kérelem benyújtásra, így az jogerőre
emelkedett, ezért a mandátum kiadható.
(5) A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint a területi listán mandátumhoz jutott
nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a
mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító
nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron
következő jelölt szerzi meg.
(6) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A.
§-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet
legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti
be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

(7) A FIROSZ, mint listát állító jelölő szervezet törvényes képviselője a Nektv. 68. § (2)
bekezdése alapján, a Ve.-ben meghatározott határidőben (2020. február 14-én) a
TVB-hez címzett és írásban megküldött levelében a listán eredetileg szereplő
jelöltek közül a lista 5. helyén szereplő Lakatos Gabriellát nevezte meg
mandátumszerzésre jogosult személyként, ezért a TVB számára adja ki a
mandátumot.
II.
[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]
(8) A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés e) pontján, a 102.
§ (2) bekezdésén, a (4) bekezdésén és a (6) bekezdés b) pontján, a Ve. 207/A §án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. §-án, a
224. § (1)- (2) és (4) bekezdésén, 225. §-án alapul.
Székesfehérvár 2020. március 17.
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