A Budapest V. kerületi Helyi Választási Bizottság
112013. (05. 24.) HVB számú határozata

Klatikrusev Mária Gelölő szervezet: Magyarországi Bolgárok Egyesülete)
lemondása folytán a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi
bolgár önkormányzati képviselői mandátum megüresedése tárgyában 2
igen szavazattal egyhangúlag a következő döntést hozta:
A Helyi Választási Bizottság a Klatikrusev Mária Gelölő szervezet:
Magyarországi Bolgárok Egyesülete) lemondása folytán megüresedett
Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Bolgár nemzetiségi
önkormányzati képviselői mandátumot a 2010. október 3-án megtartott
választás eredménye alapján a továbbiakban nem adja ki.
A határozat ellen - jogszabálysértésre való hivatkozással, - a Fővárosi
Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a
Helyi Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Erzsébet tér 4. , fax: 87276-27, ronaszeki@belvaros-lipotvaros.hu) úgy , hogy az legkésőbb a
határozat meghozatalától számított harmadik napon, azaz 2013. május 27én hétfőn 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
224.§ (3) bekezdése szerinti jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítési címét, a benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a
külfóldön 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,
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.

INDOKOLÁS
A Vál asztás i Iroda által 2013. május 21-én átvett jegyzőkönyv és
nyilatkozat szerint Klatikrusev Mária 2013. május 21-én lemondott a 2010.
október 3-ai bolgár kisebbségi önkormányzati választás eredményeként,
Budapest V. kerületében elnyert képviselői mandátumáról.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CL:XXIX törvény 99.§ .(2)
bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai
és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Ugyanezen
törvény 102.§. e.) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselő megbízatása lemondással megszűnik.
A fenti törvény 68.§.(1) szerint, ha a nemzetiségi önkormányzat
képviselőjének megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti
sorrendben következő jelölt lép. A törvény 69.§ (l) bekezdése szerint ha a
megüresedett mandátumot a 68.§. szerint nem lehet betölteni, mert nincs
több jelölt , a mandátum a következő általános választásig betöltetlen
marad.
A 2010. október 3-án Budapest V. kerületében megtartott kisebbségi
választáson több bolgár jelölt nem indult, ezért a megüresedett mandátumot
a Helyi Választási Bizottság nem adja ki.
A határozat a fent említett jogszabályhelyeken, valamint a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 44.§.(l)bekezdésén valamint
46.§-án alapul. A jogorvoslatlehetőségéta törvény 10.§-a, valamint a 221
§-a biztosítja, melynek feltételeit a 223-225. §-a ismerteti.
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