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Szombathely településen horvát
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kiadása

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága
127/2019. (X.17.) HVB számú határozata
Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános választásán
124/2019.(X.14.) HVB számú határozattal a Magyarországi Gradistyei Horvátok
Egyesülete nemzetiségi jelölő szervezet jelöltjeként horvát nemzetiségi önkormányzati
képviselőként mandátumot szerzett Skrapits László lemondása miatt Szombathely
településen megüresedett horvát nemzetiségi önkormányzati képviselői helyet Dr.
Huszár Attila Lászlóné, a Hrvati-Horvátok Egyesület – Soproni „Cakav katedra”
Egyesület nemzetiségi jelölő szervezet jelöltje, mint az érvényes szavazatszám
szerinti sorrendben következő egyéni jelölt részére rendeli kiadni.
E határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb e határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen Szombathely Megyei Jogú
Város Helyi Választási Bizottságához (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.). A
fellebbezésről a Vas Megyei Területi Választási Bizottság dönt.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – a 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 más szervezet esetében
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának
nevét, telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott
választásának eredményét Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási
Bizottsága 124/2019.(X.14.) HVB számú határozatával állapította meg, amely –
jogorvoslati kérelem hiányában – 2019. október 17. napján 16,00 órakor jogerőre
emelkedett. Az ennek alapján mandátumot kapott képviselők közül Skrapits László

2019.október 17. napján írásban a HVB elnökénél bejelentette, hogy lemond, a
megbízólevelet sem veszi át.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.)
99.§ (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása,
jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek. A 102.§ (1) bekezdés e)
pontja pedig úgy rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselő
megbízatása megszűnik lemondással.
A 102.§ (2) bekezdése kimondja, az (1) bekezdés e) pontja esetén a képviselő-testület
határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. A (4)-(5) bekezdés
szerint a képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását, de lemondhat
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is.
A Nektv. 73.§-a alapján azonban a nemzetiségi önkormányzat és a képviselő-testület
megbízatása a képviselő-testület megalakulásával kezdődik. Mivel a horvát települési
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete még nem alakult meg, a 2019. október
14. napján megállapított határozat e határozat meghozatalának napján 16,00 órakor
emelkedett jogerőre, a képviselők emiatt a megbízólevelüket sem vették még át, így a
102.§ (2)-(4) bekezdéseiben írt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni.
A Nektv. 102.§ (6) bekezdés b) pontja szerint a képviselő megbízatása megszűnik a
lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.
A Nektv. 68.§ (1) bekezdés értelmében, ha a 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 nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján megtartott általános
választása eredményjegyzőkönyve alapján megállapítást nyert, hogy a horvát
települési nemzetiségi önkormányzati választáson 6 jelölt indult, így a 6. legtöbb
szavazatot, 17 szavazatot Dr. Huszár Attila Lászlóné, a Hrvati-Horvátok Egyesület –
Soproni „Cakav katedra” Egyesület nemzetiségi jelölő szervezet jelöltje kapta.
Jelen határozat a Nektv. 102.§ (1) bekezdés e) pontján, a 68.§ (1) bekezdésén
alapszik, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
206.§-án és 328.§-án, a jogorvoslati lehetőségről pedig a Ve. 330.§ (2) bekezdés c)
pontja, a Ve. 221.§ és 223-225.§-ai alapján adott a bizottság tájékoztatást.

Szombathely, 2019. október 17.

Dr. Popgyákunik Péter sk.
a Választási Bizottság elnöke

