HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
8500 PÁPA, FŐ U. 5.
Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság
83/2019. (X.29.) határozata
A Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdése, 304. § c) pontja, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek tv.) 68. § (1)
bekezdése alapján eljárva Sándor Endre Géza roma nemzetiségi képviselő lemondása folytán
megüresedett mandátum kiadása tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
A Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Pápa Városi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete nemzetiségi önkormányzati képviselőjévé
Sándor Endre Géza lemondása következtében Kozák János (1958.) (MCF), a 2019. év október
13. napján megtartott települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
eredménye szerinti listán sorrendben következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett képviselőjelöltje válik.
A Pápa városban működő Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Pápai
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Pápa város honlapján (www.papa.hu).
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. november 1. napján 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
Sándor Endre Géza roma nemzetiségi képviselő 2019. október 28-án lemondott nemzetiségi
önkormányzati képviselői megbízatásáról.
A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 29/2019. (X. 28.)
PVCNÖ határozatával Sándor Endre Géza roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
lemondását tudomásul vette, valamint megállapította, hogy nevezett képviselői megbízatása
2019. október 28. napjával megszűnt.
A Nek tv. 68. § (1) bekezdése értelmében, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

A Helyi Választási Bizottság a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019.
október 13-án megtartott általános választására 9 képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba. A
következő, 4. legtöbb szavazatot elért nemzetiségi képviselő-jelölt Kozák János (1958.) (MCF)
jogosult a mandátumra.
Fentiek alapján a Nek tv. 68. § (1) bekezdése értelmében Sándor Endre Géza lemondása
következtében a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
nemzetiségi önkormányzati képviselőjévé Kozák János (1958.) vált, melyről a Helyi Választási
Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a Ve. jelen határozatban rögzített jogszabályi rendelkezésein, valamint a Nek tv.
68. § (1) bekezdésén, a 102. § (1) bekezdés e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésén, 224. § (1)-(3) bekezdésén, 225. §-án, míg
az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdés 1. pontján alapul.
Pápa, 2019. október 29.
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