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Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottság 

 

 

1/2017. (VII.10.) HVB számú határozata 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének halála folytán 

megüresedett képviselői mandátum betöltése 

 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 68. § (1) bekezdés és a 102. § (1) bekezdés i) pontja alapján Rostás László 

nemzetiségi önkormányzati képviselő halála miatt megüresedett mandátum betöltése 

tárgyában meghozta a következő 

 

h a t á r o z a t o t 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat megüresedett képviselői mandátumát Jakab István (6400 Kiskunhalas, 

Vörösmarty utca 71.) LUNGO DROM jelölő szervezet jelöltje, mint a szavazatszám szerinti 

sorrendben következő egyéni jelölt tölti be. 

 

A határozat ellen jogsértésre hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, 

jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, személyiség 

nélküli szervezet a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottságánál (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám, 

fax: 77/423-612, e-mail: jegyzo@kiskunhalas.hu) személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésnek a megtámadott 

határozat meghozatalától számított 3 napon belül, a határidő utolsó napján 16.00 óráig meg 

kell érkeznie. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozás alapját – a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti 

alapját. A fellebbezésnek tartalmazni kell a Ve. 224. § (3) bekezdésében meghatározott 

tartalmi elemeket. 

 

I n d o k o l á s 

 

Rostás László a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napján megtartott 

választásán az Esély Cigány Módszertani Központ jelöltjeként cigány nemzetiségi 

önkormányzati képviselőként mandátumot szerzett. Rostás László 2017. június 10. napján 

elhunyt. A képviselő Kiskunhalas Város Cigány Nemzetségi Önkormányzatának elnöke volt. 

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

(1) bekezdés i) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik 

a képviselő halálával. A Nektv. 108. (1) bekezdés h) pontja alapján az elnök megbízatás 

megszűnik a halálával. 
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A Nektv. 68. § (1) bekezdés alapján, 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. 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy 2014. október 12. napján 

megtartott nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményjegyzőkönyve alapján 

Rostás László elhalálozása folytán megüresedett nemzetiségi önkormányzati képviselői 

mandátumot a következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett Jakab István szerzi meg. Jakab 

István a települési nemzetiségi önkormányzati választáson 17 érvényes szavazatot szerzett. 

Jakab István 2017. július 7. napján nyilatkozatot tett arról, hogy a LUNGO DROM Országos 

Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség nemzetiségi jelölő szervezet Bács-Kiskun Megye 

Kiskunhalas települési nemzetiségi egyéni jelöltjeként Rostás László mandátumának 

megszűnésére tekintettel a megüresedett cigány nemzetiségi képviselői helyet elfogadja. 

Jakab István úgy nyilatkozott, hogy nincs olyan tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői 

megbízatással, illetve a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond a 

mandátumának átvételét követő 30 napon belül. 

Jakab István kijelentette, hogy közügyek eltiltás hatálya alatt nem áll, köztartozása nincs. 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottság elnöke Jakab István részére a megbízólevelet 

jelen határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül adja ki. 

A határozat a Nektv. 102. (1) bekezdés i) pontján, a 108. § (1) bekezdés h) pontján és a 68. § 

(1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223-225. §-

on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. 

pontján alapul. 

 

Kiskunhalas, 2017. július 10. 

 

     …………………………………………. 

           Dr. Mezei János 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottság 

       elnök 

 

 

 

 


