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81/2019. (X.14.) határozata
A Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság a Pápa városi települési roma nemzetiségi
választáson azonos szavazatot kapott két jelölt tekintetében az elvégzett sorsolás eredményének
figyelembevételével meghozta a következő
határozatot:
A Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság a Pápa városi települési roma
nemzetiségi választáson azonos szavazatot kapott jelöltek mandátumhoz jutási sorrendjét az
alábbiak szerint sorsolta ki:
1.

Kozák Jánosné

2.

Kozák János (1958)

Fentiek alapján a Bizottság megállapította, hogy a mandátumot Kozák Jánosné szerezte meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.) címzett fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Pápa városban működő
Helyi Választási Bizottságnál (8500 Pápa, Fő u. 5., telefax: 89/313-989, e-mail:
titkarsag@papa.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 17-én 16.00 óráig
megérkezzen.
A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmazni kell a jogszabálysértés megjelölését, a kérelem benyújtójának
nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tárgyánál fogva illetékmentes.
Indokolás
A Ve. 327. § (1) bekezdése alapján azon nemzetiség települési, területi listás és országos listás
szavazólapjait, amelynek települési nemzetiségi önkormányzati választására sor kerül a
településen, a helyi választási bizottság számlálja meg.
A szavazatszámlálás során a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kozák Jánosné és
Kozák János (1958) jelöltek azonos számú (29 db) érvényes szavazatot kaptak.
A Nek. tv. 51. § (1) bekezdés alapján Pápa városban a roma települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők száma 3 fő.
A Nek. tv. 65. § (1)-(3) bekezdései értelmében „A települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a
megválasztható képviselők száma.
(2) Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható
képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.
(3) Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.”

Fentiekre tekintettel a Bizottság a harmadik helyen mandátumot szerző képviselőt sorsolás
útján állapította meg.
A határozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésén, 224. § (1)-(3)
bekezdésén, 330.§ (2) bekezdés c) pontján, míg az illetékmentességről szóló tájékoztatás az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Pápa, 2019. október 14.
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