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Targy: Döntés megüresedett mandátum
betöltéséről

Monostorapáti Helyi Választási Bizottság
112016.(II.4.) számú h a t á r o z a t a
Monostorapáti község Helyi YélasúásiBizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CDOilX. törvénY 102.§ (1) bekezdés h) pontja alapjanNagy riaitO Úonostorapáti, Árpád
u.14.sz. alatti lakos nemzetiségi önkormanyzati képviselő mandátumiának megszűnése miatt
me gtire

sedett mandátum kiadása tar gy ában me gho zta az a|ábbi :

határ ozatot
Monostorapáti község Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a nemzetiségek
jogairól szőlő 20,11. évi CL)OilX. törvény 102.§ (1) bekezdés h) pontja álapján Nagy Itaito
MonostorapftL Áryád u.l4.sz. alatti lakos ,r"*rótirégi önkormanyzati-képviselő mandátuma
20l5,december 22-Íhatáúlyal megszűnt, mivel 2014. december 22-től szétmífua egy éven
keresztül nem vett r észt a képvi selő-testület munkáj ábarr.

A

nemzetisógek jogairól szőIő 2011. évi CLXXX. törvény 65.§ (3) bekezdése alapján
azonos szavazatszám miatt - sorsolás alapjan a megiiresedett települési nemzetiségi
önkormányzati képviselői helyet Nagy Péter Monostorapáli, Árpaau.14.si. tészéreadja ki.

Ahaténozat ellen meghozataléúől számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő
válasáóPolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az igyben érintett természetes és jogi ,r.*ély,
jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus
levélben a Veszprém Megyei Területi YálasztásiBizottsághoz (8200 Veszprém, Megyehaztér
1.) címzett fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés a Monostorapáti Helyi iátasztási
Bizottságnál(8296 Monostorapáti, Petőfi u.I23..tel: 87/435-055. e-mail cím:
maPatik@hu.inter.net) keil előterjeszteni, úgy , hogy az legkésőbb 2016. februar 7. napján
1 6. 00 óráig meg érkezzen. A fellebbez és tár gy ánál fogva illetékmentes,

A

fellebbezésnek tartalmaztia kell a jogszabéúysértésrevaló hivatkozást, a benyújtó nevét,
lakcímét, a lakcímtŐl eltérő székhely esetén a postai értesítésicímét,kézbesítésimegbízott
esetén annak nevét, címét.Tartalmaznia kell továbbá a fellebbezóst benyújtó személyi
azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyaronzági lakcímmel nem rendelkező
váIasáőpolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazolő
okiratának típusát és számát.

A fellebbezés tattalmazhatla

benyujtójának, illetve kézbesítésimegbízottjának telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.

yál,aszásí Bizottság a határozatot meghozatal napjan ZOt6. februar 4,én
Monosűrapati község honlapjan /www.monostorapáti.hr-r/ valamint Monostorapáti KözöS

A Helyi

Önkormanyzati Hivatal épületében található hirdetőtábl én kőzzé teszi.

Indokolás

Nary Ildikó 8296 Monostorapáti, Árpaa u|r4.sz. alatti lakos 2014. okíóber IZ*énmegtartott
tetfruesi nemzetiségi önkormányzati választáson Monostorapáti községben nemzetiségi
onkbrmanyzati képviielői mandátumot szerzett. Nagy ndikó az alakulÓ ülésen 2014. október

2l-énvett résá a testület munkájába,2014. december 22-énmár nem jelent meg az Ülésen. A
nemzetiségek jogairól szóló 20tt. évi CL)O(IX. törvény 102.§ (1) bekezdése h. Pontja
alapjan ha a nérruetiségi önkormínyzati képviselő arrnak az ülésnek az időPontj átől számi$la,
ameiyrol első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képvi§elŐ-testillet ülésen
képv-iselői megbízatása megszünik. A Morrostorapáti Roma Nemzetiségi ÖnkormanYzat ferúi
torvény 102.§12) bekezdéie alapjan megállapította a képviselői megbízaás megszúnésétés
me gkul dte 3 l 20 I 6 (II.3. ) RN Ö. haténozaát a Helyi Y áIasztási B izotts ágnak.
.

A

fenti törvény 68.§ (1) bekezdése szerint, ha a települési nemzetiségi önkormányzati

jelölt lóP.
képviselő helye megiiresedik helyére a következő legtöbb szavazatot elért
A Helyi Választasi Bizottság hatáskörébe tntozlk a vá|asztási eljarásrÓl szŐ|Ő 2013. évi
)oo(u. törvény 328. §-a alapjan aváIasztás eredményénekmegállapítása, valamint a 206 §
alapjan a megbízőlevél kiadása. Bizottság szavazategyenlőség miatt sorsolassal állaPÍtotta
meg a mandátumhoz jutást.
Választási Bizottság _ a rendelk ező rész szerint - Nagy Péter MonostoraPáti, ÁrPaa u.!4.sz.
részéreamegbízőIevelet jelen határozat jogerőre emelkedését követően kiadja.
Hatfuozat aválasúási eljarásról szőIő 2013. évi X)O(VI. törvény 10,§ (1)-(3) bekezdésében,
jogairÓl szÓlÓ 2011.
a 14. § (1) bekezdésén,44-45. §-án, 206.§-an, továbbá a nemzetiségek
jogorvoslatról
évi CL)9(IX. törvény 68. § (1) bekezdésén, 102 § (1) bekezdés h) pontjan, a
szóló tájékoáatás Út. § (t; tet<ezaése, a 223. § ésa224. § (1)-(3) bekezdésénalapul. A
fellebbezés illetékmentességérőlvaló tájékoztatás az illetékekrŐl szÓlÓ 1990- évi XCn,
törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontjan alapul.
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