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Szombathely német nemzetiségi
települési
önkormányzati
képviselő-választás
eredményének megállapítása

Szombathely Megyei Jogú Város
Helyi Választási Bizottsága
123/2019. (X.14.) HVB számú határozata
Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13-ai
német települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményét
Szombathely településen a jelen határozat mellékletét képező „Jegyzőkönyv a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről”-ben
foglaltak alapján állapítja meg.
E határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
E határozat ellen a bizottság eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára,
vagy az eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására
vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani úgy, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalától számított harmadik
napon megérkezzen Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsághoz
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., valasztas@szombathely.hu). A fellebbezésről
Vas Megye Területi Választási Bizottsága dönt.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy másszervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
Szombathely Megyei Jogú Város településen 69 szavazókörben zajlott le 2019.
október 13. napján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 327.§ (1)
bekezdése értelmében azon nemzetiség települési szavazólapjait, amelynek
települési nemzetiségi önkormányzati választására sor kerül a településen, a helyi
választási bizottság számlálja meg.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény)
65.§ (1) bekezdése kimondja, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a
megválasztható képviselők száma. Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási
Bizottsága megállapította, hogy a német nemzetiség vonatkozásában a
megválasztható képviselők száma a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú
határozata 5. számú melléklete szerint 5, a szavazólapokon 5 jelölt kapott szavazatot,
így a német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes.
A törvény 65.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy képviselők azok a jelöltek lesznek,
akik az eredményes választáson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb
szavazatot kapták. A szavazatok megszámlálását követően Szombathely Megyei Jogú
Város Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy a jelöltek az alábbi sorrendben
kapták a legtöbb szavazatot:
Friedl Tamás jelölt 68 darab szavazatot,
Zielbauer György jelölt 68 darab szavazatot,
Unger Bernadett jelölt 48 darab szavazatot,
Zielbauer Veronika Ágnes jelölt 41 darab szavazatot,
Friedl Tamás Dávid jelölt 40 darab szavazatot.
A szavazatok megszámlálása után Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási
Bizottsága a Ve. 328.§-a alapján az e határozat rendelkező részében foglaltak szerint
megállapította a német települési nemzetiségi önkormányzati képviselő- választás
eredményét.
E határozat a Ve.328.§-án, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 65.§-án alapul, a jogorvoslati jogot a Ve. 221.§, 223-224.§, a 241.§, és a 330.§
(2) bekezdés c) pontja biztosítja.

Szombathely, 2019. október 14.

Dr. Popgyákunik Péter sk.
a Választási Bizottság elnöke
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