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HATÁROZATA
képviselői mandátum megszűnésének megállapításáról

A Békési Helyi Választási Bizottság (ci továbbiakban: Bizottsc) megállapítja, hogy Ásós
Tibor ( - . .

\
— - - szám alatti lakos —

roma nemzetiségi önkormanyzati képviselői mandátuma a nemzetiségekről szóló 20 1 1 . évi
CLXXIX. törvény 102. (1) bekezdés g) pontja alapján 2022. február 9. napján megszűnt.
A Bizottság a megüresedett mandátumot - tekintettel arra, hogy a további jelöltek a
képviselői tisztséget nem vállalták — nem adja ki.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet —

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési j ogkörében hozott határozata
ellen — fellebbezést nyújthat be. A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a
Békés Város Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott, de a Békés Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Arpád sor 1 8.) címezett fellebbezésnek van helye. A
fellebbezést személyesen, levélben (cím: 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz.), telefaxon (faxszám:
66/4 1 1 -23 0) vagy elektronikus levélben (e-mail cím: varoshazaCdbekesvaros.hu) kell
előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a jelen határozat meghozatalától számított harmadik
napon, azaz 2022. 1 6.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) ajogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelésijogkörben hozott határozatra hivatkozást,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,
c) 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, vagyj elölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottj ának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.



INDOKOLÁS

Ásós Tibor a Békés településen 201 9. október 1 3 . napján megtartott Roma Nemzetiségi
Önkormányzati Képviselők választásán képviselői mandátumot szerzett. A képviselő 2022.
február 9. napján kelt levelében írásban lemondott képviselői megbízatásáról.
A nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. (1)
bekezdés g) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha
lemond. Ez alapján megállapítjuk Asós Tibor képviselő megbízatásának megszűnését 2022.
február 9. napi hatállyal.

A Nektv. 68. (1) bekezdése szerint, ha a települési 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 HVB a Békésen 2019. október 13. napján megtartott települési roma nemzetiségi
önkormányzati képviselő-választás eredményét az eredményjegyzőkönyv alapján
megállapította, amelynek értelmében a fennmaradó két, érvényes szavazatokat szerzett roma
nemzetiségi képviselőjelöltet megkereste. Ok mindketten írásban jelezték, hogy a képviselői
megbízatást nem tudják vállalni, lemondanak arról.

A Nektv. 69. (1) bekezdése szerint ha a megüresedett mandátumot a 68. szerint nem lehet
betölteni, mert nincs többjelölt, a mandátum - a (2) bekezdés kivételével - a következő általános
választásig betöltetlen marad. Ennek megfelelően a HVB a mandátumot nem adta ki.
A HVB a fenti jogszabályhelyekre figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött,
és a mandátumot nem adta ki.

A HVB határozata a választási eljárásról szóló 20 1 3 . évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 44. (1) bekezdésén, aNektv. 68. (1) bekezdésén, aNektv. 69. (1) bekezdésén valamint
a Nektv. 102. (1) bekezdés g) pontján alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.
-án, a Ve. 223. -án, a Ve. 224. (1) — (4) bekezdésén, a Ve. 330. (2) bekezdés c) pontján
alapul. Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés 1.
pontján alapul.

Határidő: intézkedésre azormal
Felelős: HVB elnök

Békés, 2022. március 1.

Pa1atinis Pál
Választási bizttsági

A határozatról értesülnek:
- Jelöltek és jelölő szervezetek (rövid úton és postai úton)
- Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Irattár

Közzétéve:
- A városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül)
- A városháza honlapján (www.bekesvaros.hu, személyes adatok nélkül).
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