Sülysápi Helyi Választási Bizottság
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
tel.: 06-29/435-001, fax: 06-29/435-003

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sülysápi Helyi Választási Bizottság (HVB) 2016. december 20-án 10.00-kor
megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Gálfi János Istvánné HVB elnök
Gödöny Péter HVB elnökhelyettes
Lilik Judit HVB tag
dr. Tóth Krisztina HVI vezető /jegyzőkönyvvezető/
Gálfi János Istvánné HVB elnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy az
ünnepek előtti rohanásban még össze tudtunk jönni. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes: 3 tagból 3 jelen van. Egyetlen napirendi pontunk van: a Sülysápi Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnál betöltött képviselői mandátumáról lemondott Radics József
képviselői helyének kiadása. Kérem, hogy aki a napirendet elfogadja, szavazzon.
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő napirendet fogadta el:
Az ülés napirendje
1./ A Radics József roma nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondásával megüresedett
képviselői hely kiadása

1./ NAPIRENDI PONT
A Radics József roma nemzetiségi önkormányzati
lemondásával megüresedett képviselői hely kiadása

képviselő

dr. Tóth Krisztina HVI vezető: Radics József, a Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselője 2016. november 30-ával lemondott képviselői mandátumáról, ezért a soron
következő legtöbb szavazatot elért képviselőjelölt számára kell kiadni a mandátumot, ami a
HVB hatásköre. A választási eredményt rögzítő jegyzőkönyv szerint a soron következő
helyen Lakatos Pál 2241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca 137. szám alatti lakos áll, aki a „Lungo
Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjeként indult a választáson.
Gálfi János Istvánné HVB elnök: A feladatunk tehát egyszerű, a határozati javaslat a
következő: /felolvassa a határozati javaslatot/. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem,
aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
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A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
3/2016. (XII. 20.) HVB határozat
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság a Radics József lemondása miatt a Sülysápi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületében megüresedett roma nemzetiségi
egyéni képviselői mandátumot Lakatos Pál 2241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca 137. szám
alatti lakos, a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
jelöltje részére adja ki.
Felhatalmazza a bizottság elnökét a képviselői megbízólevél átadására.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Sülysáp Város
Önkormányzata hirdetőtábláján, és a www.sulysap.hu internetes címen elérhető honlapján.
E határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet
fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Pest Megyei
Területi Választási Bizottságához címezve a Sülysápi Helyi Választási Bizottságnál (cím:
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.; fax: 06-29/435-003; e-mail: jegyzo@sulysap.hu) kell
előterjeszteni, oly módon, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik
napon, azaz 2016. december 23-án 16.00-ig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
− a kérelem alapját, mely jogszabálysértés lehet, illetőleg a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata,
− 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 magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy
jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi
számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
Radics József 2241 Sülysáp, Vak Bottyán utca 6. szám alatti lakos, aki az MCF A
Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyéni képviselőjelöltjeként a roma nemzetiség
2014. október 12-én Sülysápon megtartott települési nemzetiségi önkormányzati választásán
képviselői mandátumot szerzett, megbízatásáról 2016. november 28-án kelt írásbeli
nyilatkozatával lemondott, így megbízatása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) e), illetve (6) a) pontjára, valamint a nyilatkozat
tartalmára tekintettel 2016. november 30-ával megszűnt.
A nyilatkozat a Nektv. 102. § (4) bekezdése alapján a Sülysápi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 19-én megtartott ülésén ismertetésre
került, a Képviselő-testület azt tudomásul vette, és felkérte a Sülysápi Helyi Választási
Bizottságot a megüresedett mandátum kiadására.
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A Nektv. 68. § (1) bekezdése szerint, 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.
A roma nemzetiség 2014. október 12-én Sülysápon megtartott települési nemzetiségi
önkormányzati választásán Radics József után a következő legtöbb szavazatot – az eredményt
megállapító 44/2014. (X. 12.) HVB határozat és a mellékletét képező jegyzőkönyv alapján –
Lakatos Pál 2241 Sülysáp, Kossuth Lajos utca 137. szám alatti lakos érte el, aki a „Lungo
Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség színeiben 13 szavazatot kapott.
Mindezek alapján a mandátum a részére került kiadásra.
A Sülysápi Helyi Választási Bizottság hatásköre és illetékessége a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 206. és 328. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 221. § (1)
bekezdésén, 223. §-án és 224. § (1)-(3) bekezdésén alapul.
Gálfi János Istvánné HVB elnök: Az új képviselőnek gratulálunk, hamarosan átadom
számára a megbízólevelet. Munkánk végére értünk, köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Gödöny Péter s.k.
HVB elnökhelyettes

Gálfi János Istvánné s.k.
HVB elnök
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Lilik Judit s.k.
HVB tag

