
Csömör Nagyközség Helyi Választási Bizottság

49/2014. (XII. 15.) HVB határozata

Mervald Noémi Csömör Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének
lemondása eredményeként megüresedett mandátum kiadásáról

Csömör Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 68. * (1) bekezdése és a 102. * (1) bekezdés e) pontja alapján, a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 206. *-ban és a 207/A. ~-

ban biztosított hatáskörében eljárva 3 igen, O nem szavazattal a következő döntést hozta:

1. Csömör Nagyközség Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy Mervald Noémi
- a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én megtartott
választásán az egyéni lista 2. helyéről mandátumot szerzett - német nemzetiségi
önkormányzati képviselő írásbeli nyilatkozatában 2014. december 2-ai hatállyal
képviselői megbízatásáról lemondott, ezért képviselői megbízatása 2014. december
2-án megszűnt.

2. A Csömör Nagyközség Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a Csömör
Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületében Mervald
Noémi német nemzetiségi önkormányzati képviselő által 2014. december 2. napjával
benyújtott lemondás eredményeként megüresedett mandátumot Bretz Ágnes, mint a
szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt tölti be.

A Csömör Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Csömör
Önkormányzat hirdetőtábláján, és a www.csomor.hu megnevezésű honlapján.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a
Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben
a meghozataltól számított három napon belül a Csömör Nagyközségi Helyi Választási
Bizottságnál (2141 Csömör, Szabadság u. 5. email: igazgatasioszt®csomor.hu) úgy, hogy az
legkésőbb 2014. december 18-án (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre
irányadó határidő j ogvesztő.

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. * (3) bekezdése szerinti alapját, a
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
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi
illetékmentes



A fellebbezésben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

Mervald Noémi, a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én megtartott
választásán az egyéni lista 2. helyéről mandátumot szerzett nemzetiségi önkormányzati
képviselő német nemzetiségi képviselői megbízatásáról írásbeli lemondó nyilatkozatában
2014. december 2-i hatállyal lemondott. A lemondás ténye a képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvében rögzítésre került. A lemondás nem vonható vissza.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (a továbbiakban: Nek. Tv.) 102.
* (1) bekezdés e) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
megbízatása megszűnik a lemondásával. A Nek. Tv. 68. ~ (1) bekezdése kimondja: „Ha a
települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”

A Helyi Választási Bizottság a települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014.
évi általános választására 6 képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A következő legtöbb
szavazatot elért nemzetiségi képviselő jelölt Bretz Agnes.

A fentiek miatt a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozatot a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. * (1) bekezdés
e) pontján és a 68. * (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. * (1)
bekezdésén, 223. ~ (1) és (3) bekezdésein, 224. * (1)—(4) bekezdésein és a 225. g-án, az
illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 XCIII. törvény 33. * (2) bekezdés 1. pontján
alapul.

Csömör, 2014. december 15.
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