233/2014. (XII.12.) sz. TVB határozat
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság a Pest Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatban
megüresedett mandátumot a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetség és a
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet területi nemzetiségi listáján szereplő
Szabó Mónika részére kiadja. Felhatalmazza a Pest Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, hogy
a megbízólevelet átadja.
A határozat ellen választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § és
223-224. § alapján a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben telefaxon, vagy elektronikus levélben a Nemzeti
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Pest Megyei Területi Választási
Bizottságnál. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. december 15-én 16.00
óráig megérkezzen.
Indokolás
Szabóné Tóth Katalin Zsuzsánna, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetség és a
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet jelölő szervezet területi listáján szereplő,
mandátumot nyert nemzetiségi képviselő, a 2014. november 9-én kelt levelében lemondott
mandátumáról.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés
e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondásával.
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében a képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával a mandátumáról, melyet a képviselő-testület elnökének ad át. Ugyanezen
szakasz (6) bekezdése alapján a képviselő megbízatása megszűnik a lemondás bejelentésének napján.
A Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján 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.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a
listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum
megüresedéséről számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot
szerzett jelöltet.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet a törvényes
határidőig nem jelentette be a jelöltet.
A TVB megállapította, hogy a listán következő jelölt a 9. helyen Szabó Mónika, részére a mandátum
kiadásának akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)(4) bekezdésein, 241. § (2) bekezdésén alapul.
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