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Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága 

2/2016. (VII.19.) HVB számú határozata 

a német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának 

elmaradásáról és a német települési nemzetiségi önkormányzat megszűnéséről 

 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága Kiskunhalas Városában a német települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának elmaradása és a Kiskunhalasi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése tárgyában meghozta a következő 

 

h a t á r o z a t o t 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága megállapítja a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 63. §-a alapján, hogy Kiskunhalas 

Városában a német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2016. július 24. napjára 

kitűzött időközi választása jelölt hiányában elmarad. 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a fentiek alapján megállapítja, hogy a Nektv. 

74. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 

július 24. napján megszűnik. 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét a 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának hivatalos honlapján, a www.kiskunhalas.hu oldalon. 

A határozat ellen jogsértésre való hivatkozással, a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi 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 kell megérkeznie. 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 jogszabálysértés bizonyítékait, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha 

a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés 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 a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát 

vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

http://www.kiskunhalas.hu/
mailto:jegyzo@kiskunhalas.hu
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I n d o k o l á s 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága az 1/2016. (V.11.) HVB számú határozatával 

döntött Kiskunhalas Városában a német nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 

választásának 2016. július 24. napjára történő kitűzéséről. 

A fenti határozat 1. számú melléklet III. pont 4) alpontjában megjelölt határidő szerint a 

német települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet Ve. 318. § (1) bekezdése alapján 

legkésőbb 2016. június 20. napján 16.00 óráig lehetett bejelenteni. Ezen határidő lejártáig 

ajánlóívet a Helyi Választási Irodától nem igényeltek, jelöltek bejelentése nem történt meg. 

A Nektv. 63. §-a alapján a választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint 

a megválasztható képviselők száma. Az 1/2016. HVB határozat szerint a megválasztható 

német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő, bejelentett jelölt nincs. 

A fentiek alapján Kiskunhalas Városában a német települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2016. július 24. napjára kitűzött időközi választása jelölt hiányában elmarad. A 

Nektv. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. július 24. napján, a szavazás napjaként kitűzött napon - tekintettel arra, hogy nincs 

megfelelő számú jelölt - megszűnik. 

A Nektv. 74. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, akkor a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választására csak a következő általános választáson 

kerülhet sor. 

A fentiek alapján Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött. 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a Nektv. 63. §-a alapján és a megjelölt 

jogszabályi előírások alapján, figyelemmel a Ve. 10. §-ra és a 46. §-ra, a Ve. 44. § (1) 

bekezdésének megfelelően, a Ve. 309. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 

rendelkező részben foglaltaknak megfelelően hozta meg határozatát.  

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésében, a Ve. 223. (1) és (3) 

bekezdésekben, valamint a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésekben, továbbá a Ve. 330. § (2) 

bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul. A jogvesztő határidő számítására a Ve. 10. § (1)-(3) 

bekezdésekben foglalt rendelkezések az irányadóak. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás 

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

Kiskunhalas, 2016. július 19. 

        …………………………………. 

Dr. Mezei János 

        elnök 
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Értesítendő: 

 

1) Nemzeti Választási Iroda elnöke, Dr. Pálffy Ilona részére elektronikusan 

(szervezes@nvi.hu) 

2) Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 

3.) 

3) Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottság tagjai helyben 

4) Dr. Schindler Árpád, a Kiskunhalasi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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