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1/2016. (III.08.) számú HVB határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Székelyföldi Adrienn roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselői megbízatása 2016. február 29. napjával lemondása folytán 

megszűnt. A megüresedett képviselői helyre Radnai Tamás, a LUNGO DROM jelölő 

szervezet jelöltje lép, mint a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt.  

 

A Helyi Választási Bizottság elrendeli e határozat közzétételét Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, valamint az önkormányzati 

portálon. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Területi Választási Bizottságnak 

címezve (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a Helyi 

Választási Bizottsághoz (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.).  

 

Indokolás 

 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson, 2014. október 12. napján 

Székelyföldi Adrienn, a LUNGO DROM jelölő szervezet jelöltje roma nemzetiségi képviselői 

mandátumot szerzett.  

Székelyföldi Adrienn képviselői mandátumáról, elnök-helyettesi megbízatásáról 2016. február 

22. napján kelt levelében 2016. február 29-i hatállyal lemondott. A lemondás nem vonható 

vissza. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. február 24. 

napjára összehívott ülésének napirendi pontjai között szerepelt a képviselői lemondás 

megállapítása, azonban az ülés határozatképtelenség miatt elmaradt.  

Ezt követően a 2016. március 2. napjára összehívott képviselő-testületi ülés az elnök 2016. 

március 1-jei lemondása folytán szintén elmaradt, a testület működésképtelenné vált, így 

Székelyföldi Adrienn lemondását megállapító Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

nem született. 

 

A Helyi Választási Bizottság 161/2014. (X.13.) sz. eredménymegállapító határozatának 

mellékletét képező jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy a 2014. október 12. napján 

megtartott roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson a következő legtöbb 

érvényes szavazatot (62 érvényes szavazat) elért képviselő jelölt – a LUNGO DROM jelölő 

szervezet jelöltje - Radnai Tamás. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nektv.) 102. § (1) 

bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha 

a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. Ugyanezen szakasz (6) bekezdése 



értelmében a képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást 

követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének vagy az 

írásbeli nyilatkozat átvételének napján. A Nektv. 68. § (1) bekezdése szerint, ha a települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb 

szavazatot elért jelölt lép.  

 

A fenti jogszabályhelyekre figyelemmel a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött, és a mandátumot a következő legtöbb érvényes szavazatot elért 

jelölt, Radnai Tamás részére adja ki.  

 

A választási bizottság határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban Ve.) 44.§ (1) bekezdésén, a Nektv. 68. § (1) bekezdésén, valamint a Nektv. 102. 

§ (1) bekezdés e) pontján és (6) bekezdésén alapul.  

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 221. § (1) bekezdés, a Ve. 223. §-a, a Ve. 224. § (1) 

– (4) bekezdésén, a Ve. 330. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentességről szóló 

tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján 

alapul.  

 

 

Zalaegerszeg, 2016. március 8. 

  

          Dr. Pápai Ferenc sk. 

                HVB elnöke      


