Dunaszekcsői Helyi Választási Bizottságának
112020. (vI. 23.) HATAROZATA
a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő megüresedett mandátumának
betö|tésóről

A

Dunaszekcsői Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019' év
október 13. napjára kitűzött általános választásán a Baranya megyei Dunaszekcso településen a
települési n"''áiirégi önkormányzati képviselők választásaról készült eredményjegyzőkönyv alapjan
Sárközi Edit települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő megüresedett mandátumának
betöltése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Dunaszekcsői Helyi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. októter 13
napjára kitűzött áltálános válasáásán a Baranya megyei Dunaszekcső településen a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők válasáásának eredményét megállapító jegyzőkönyve alapjan
Sárközi Edit roma nemzetiségi képviselő megüÍesedett mandátumának betöltésére Balog Istvánt
ál1apítja meg.

A

Dunaszekcsői Helyi Választási Bizottság elrendeli
Önkormányzat hirdetőtábláján, és annak honlapján.

a

határozat kőzzétételéta Dunaszekcsői

Ahatározat ellen annak megh ozata|átóI szérnitott 3 napon belül az igyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiségnélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben á Baranya Megyei Területi Választási Bizottsághoz cimzett ('7 62I Pécs, Széchenyi tér 9.)
illetékmentes fellebbezést nyújthat be a HVB-nál (7712 Dunaszekcső, KoSSuth Lajos utca 35.' e-mail:
jegyzo@dunaszekcso.koznet.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtaní,hogy az legkésőbb 2020.06.26.
napján 16.00-ig m egérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztó.

A választási bízottságnak a választás eredményétmegál1apító döntése ellen
a) a szavazalszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy

b) a szavazőkőrí

eredmények összesítésére és a választási eredmény megál1apítására vonatkozó
szabályok megsértésérehivatkozással lehet fellebbezést benÉjtani.

A

szavazatszámláló bizottság szavazőkőti eÍedménÍmegállapító döntése el1en csak a válasáási
bizottságnak a válasxási eredménl megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A fellebbezésnek tar1almaznia kell

a)
ó/

c)

.'

választási eljárásról sző|ő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. $
(3) bekezdése szerinti a|apját'
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér a kérelem a

postai értesítésicímét,
a kére1em benyú.itójának személyi azonosítóját, illetve ha a külft'ldon élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosság át igazoló igazoVányának tipusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szeÍvezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét'illetve
kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy e1e_ktronikus levélcímét.
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Indokolás

A

nemzetiségi önkormányzati képviselók 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásálr a
Baranya megyei Dunaszekcsó településen a települési nemzetiségi önkonnányzati képviselők
választásának eredményét megállapító jegyzőkönyve a1apján Sárközi Edit roma nemzetiségi képviselő
töltötte be a mandátumot a megválasÍható 5 fő képviselő közül az 5. helyen 53 szavazallal.
Sárközi Edit a 2020. június 22-én kelt halotti anyakönyvi kivonat adatai alapján 2020. június 02. napjánr

elhunl.

A helyi örrkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. $-a és
a nemzetiségek jogairól szóló 201l. évi CLXXX. törvény ó8. $-a alapján a megüresedett mandátumot
a következő legtöbb szavazatot kapottjelölt

eredménymegállapító jegyzőkönyv
Balog István 49 szavazatta|.

Az

tölti be.

adatai alapján a következő

legtöbb szavazatot kapott személy

rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgarok fiiggetlen, kizárólag
a törvénynek alárendelt szenei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megál|apítása, a
választások tisztaságrínak, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítéseés sziikség esetén
a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 14'

$ (1) bekezdése

bekezdése értelmébena választási bizottság _ az S ZSZB kivételével- az ügy érdemében
határozatoÍ, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzókönyvbe foglalt döntést hoz.

AYe.44.

A Ye.

$ (1)

327. $ (1) bekezdése kimondja, hogy azon nemzetiségi települési, területi és országos listás

szavazőLapjait, amelynek települési nemzetiségi önkormrí,rryzati választására sor keriil a településen' a
helyi választási bizottság számlálja meg.

AYe'

202. $ (1) bekezdése szerint a szavazókcjri, valamint a választási eredményrőljegyzőkönyvet

kell

készíteni.

A Ve.

328. $ rögzíti, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményéta he1yi

választási bizottság állapítja meg.

AYa

49 ' $ (2) bekezdés értelmébena választási bizottság a hatáÍozaÍát - a személyes adatok
- nyilvánosságra h ozza. AHelyiYálasáási Bizottság a nyilvánosságra hozataltekintetében a

kivételével
rendelkező

részben foglaltak szerirrt intézkedett.

A Helyi Választási Bizottság határozaÍa a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról
szóló tájékoztaÍás a Ve. l0. $-án,221. $ (1) bekezdésén, a 223. $ (1) bekezdésén, a 22a. $ 0)-(a)
bekezdésein, 2a1. $ (1) {2) bekezdésén, 330. $ (2) bekezdés c) pontján alapul.
Dunaszekcső, 2020. június 23.
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