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1/2014. (ll.24.) HVB határozat
Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

képviselői mandátumának kiadásáról

A Sajószentpéteri Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 328. §-ában megállapított hatáskörében a Sajószentpéter Városi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2014. február 21. napján érkezett bejelentése alapján eljárva 3
igen szavazattai meghozta az alábbi

határozatot.

A Sajószentpéteri Helyi Választási Bizottság Oláh Piroska mandátumának megszűnése folytán
megüresedett Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői mandátumát
Subaj Renátának rendeli kiadni, egyben felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét a
megbízólevél átadására.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a meghozataltói számított három napon belül a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani
a Sajószentpéteri Helyi Választási Bizottságnál (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér. 4. fax: 06-48-521-
137, e-mail: titkarsag@sajoszentpéter.hu) személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben
úgy, hogy az legkésőbb 2014. február 27-én 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 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 tartalmazhat ja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízott jának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

Szilárdi László a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 2014. február 21.
napján érkezett bejelentésében értesítette a Sajószentpéteri Helyi Választási Bizottságot a
Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (11.19.)
határozatáról, mely szerint Oláh Piroska nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnt,
tekintettel arra, hogy nevezett több mint egy éven keresztül - 2012. december 13. napjától - nem vett
részt a képviselö-testület munkájában.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek.tv.) 102.§ (1)
bekezdés h) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a
nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben
távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.

A Nek.tv. 68. § (1) bekezdése alapján, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen
szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.

A Nek.tv. 170.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában a
2014. évi általános választások kitűzéséig a mandátumok betöltésére és az időközi választásokra a
170.§ (5)-(19) bekezdései az irányadóak,
A Nek tv. 170. § (5) bekezdése értelmében, ha a települési nemzetiségi önkormányzat képviselőjének
megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép.
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Ha nincs ilyen jelölt, a mandátum betöltetlen marad. Ha a betöltetlen mandátumok miatt a képviselők
száma három alá csökken, a települési nemzetiségi önkormányzat megszűnik.

A Sajószentpéteri Helyi Választási Bizottság 117/2010. (X.03.) számú, a 2010. október 03. napján
megtartott, a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményét
megállapító határozata szerint a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Suhaj Renáta 4 szavazattal.
Fenitek alapján a választási bizottság úgy döntött, hogy a soron következő, legtöbb szavazatot kapott
jelölt - Suhaj Renáta - részére a mandátumot kiadja.

A Ve. 328. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási
bizottság állapítja meg. A törvény 206. §-a szerint a választás eredményét megállapító választási
bizottság a választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül átadja a
megbízólevelet a megválasztott képviselőnek. A választási bizottság e hatáskörét a választási bizottság
elnökére átruházhatja. A Ve. 308. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
ezen §-okat alkalmazni kell.

A Ve. 44. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság az ügy érdemében határozatot hoz.

A bizottság hatásköre és határozata a Ve. 44. § (1) bekezdésében, 46.§-ában, 206. §-ában, 308. §-ában,
328. §-ában, a Nek tv. 68.§ (1) bekezdésében és a 170.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehetőség a Ve. 221. § (1) bekezdése, a 223. § (3) bekezdése, valamint a 224. § - 226.
§-ok alapján biztosított.

Sajószentpéter, 2014. február 24.

Dr~k~n'i~
a Sajószentpéteri Helyi Választási Bizottság Elnöke


