FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG
1052 Budapest Városház u. 9-11.
Telefon: 327-1644
A Fővárosi Választási Bizottság a
1/2020. (I. 13.) FVB számú határozatával
Dorogi-Vecic Jovana lemondása folytán megüresedett mandátum ügyében három igen
szavazattal, egyhangúlag a következő döntést hozta:
A Fővárosi Választási Bizottság Dorogi-Vecic Jovana lemondása folytán megüresedett
fővárosi szerb nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátumot a Szerb Szövetség Szerbek Szövetsége Egyesület jelölő szervezet fővárosi listájának 4. helyén szereplő
Ember Márk Tibor részére rendeli kiadni.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon
belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál
(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) úgy,
hogy az legkésőbb 2020. január 16-án (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, 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 jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, valamint
választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új
tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
Dorogi-Vecic Jovana a 2019. október 13-án megtartott területi nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán az Szerb Szövetség - Szerbek Szövetsége Egyesület jelölő szervezet
fővárosi területi listájának 3. helyéről mandátumot szerzett képviselő — 2019. október 29-én
kelt, a Szerb Fővárosi Önkormányzat elnökéhez címzett levelével mandátumáról aznapi
hatállyal lemondott. A levél átvételére a Szerb Fővárosi Önkormányzat által megküldött
dokumentumok szerint 2019. október 30-án került sor.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 68. § (2)
bekezdése szerint a területi vagy országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi
önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot — a listán
eredetileg is szereplő jelöltek közül — a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett,
ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint
ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum
megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a
mandátumot szerző jelöltet.
A jelölő szervezet a jogszabály által a bejelentésre biztosított harminc napon belül nem nevezte
meg azt a jelöltet, akinek a részére a mandátum kiadását kéri.
A Fővárosi Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az Szerb
Szövetség - Szerbek Szövetsége Egyesület fővárosi területi listáján a következő, 4. helyen
szereplő Ember Márk Tibor részére rendelte kiadni a mandátumot. A Fővárosi Választási
Bizottság Ember Márk Tibor részére a megbízólevelet jelen határozata jogerőre emelkedését
követően kiadja.
A határozat a Nek, tv. 68. § (2) bekezdésén, a Ve. 207/A. §, a jogorvoslati lehetőségről szóló
tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén,
valamint 225. §-án alapul.
Budapest, 2020. január 13.
Dr. Temesi István s.k.
Fővárosi Választási Bizottság
elnök
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