
Budapest Fővaros 03. Kęrületi
Helyi Választási Bizottság
1033 Bp. Fő tér 3.

2/2022. (Iv. 21.) BP03HVB Határozat

dtintés képvĺselő lemondása miatt megüľesedeff ľoma települési nemzetiségi tĺnkoľmányzati
képviselői mandátumľól

Budapest Főváros 03. keľületi Helyi Válasńási Bizottság megállapítja, hogy Faľkas Vilmos Budapest

Főváľos 03. kerület Óbuda-gekasmegyer Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének lemondása
miatt megĺiľesedett manđátumot Szabóné Nyíľi Judit ľészére kiađja.

Ahatáľozat ellen a Főváľosi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy,

hogy a fellebbezés legkésőbb 202Ż. ápri|is24-én 1ó.00 óľáig megérkezzen a Budapest 03. keľületi Helyi
Választási Bizottsághoz.

A választási bizottságelső fokú batározataellen a kozponti névjegyzékben szereplő választópolgáľ,jelölt,
jelölő szerYezet,továbbá azugyben éľintett természetes és jogi személyjogi személyiség nélkĺili szeÍvezet

nyújthat be fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a vtiasztźsi bizottság méľlegelési
jogkorben hozott hatáľozata ellen. Nem nyújthat be fellebbęzést az ügyben eljárt választási bizottság és

annak tagja.
A fęllębbezést személyesen (l033 Bp. Fő tér3'fsń..2.)' levélben (postacím: l300 Bp. Pf. 102.), telefaxon
(437s-720) vagy elektronikus levélben (03.HVB@'obuda.hu) lehet benyújtani.

A fellebbezé snek tartalm aznia ke||:

a) a kérelem választási eljárásľól sző|ő Ż0l3. évi XXXVI. töľvény Ż23. s (3) bekezdése szerinti alapját,

b) a kérelem benyrijtójának nevét' lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai

értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítójtń' illetve ha külfoldön élő' magyarországi lakcímmel

nem rendelkęzo vźiasztőpolgáľ nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát

igazolő okiratának típusat és számétt, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági

nyi lvántaľtásba-vétel számźú.

A fellebbezés tarta|mazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve

kézbesítési megbízottjának nevét és tęlefaxszźmźttvagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

Budapest Főváľos 03. kerület Óbuda-gekĺsmegyeľ Cigány Nemzetiségi Önkoľmányzat képviselője

Faľkas Vilmos a nemzetiségi önkormányzat 2022. április 06-ai ülésén bejelentette, hogy képviselői

megbízatásźtról az ülés napj ával lemond.

obuda-gekásmegyeľ Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 20Ż2. źryrľris 6-án írásban tź$ékoztattaa

Helyi Válas ztási Bizottságot Faľkas Vi lmos lemondásáľó l.

A nemzetiségek jogairól szőlő 2011' évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 102. $ (1) bekezdés g)

pontja szerint a nemzetiségi onkoľmdnyzati képviselő megbízatása megszűnik lemondással.

(3) A kepviselő a hźpviselőłestület, kozgłíilés ülésén jelentheti be lemondósót. A lemondást és a
megbízatás megsziinésének időpontját az ülés jegyzőkonyvében ľogzíteni kell'



(6) A képviselő megbízatasa megszűnik:
a) a képviselő által meghatórozott, a lemondást kovető egł hónapon belüli időpontban, ennek hiónyában
b) a lemondás bejelentés,ének vagł az íľósbeli nyiĺatkozat ánérclének napján'
(7) A képviselőłestület, kdzg1łiÍlés szóbeli ĺemondás esetén a képviselő-testtjlet, közgłűlés üIését követő
munkanapon, íľósbeli lemondós esetén a lemondós átvételét ki)vető munkanapon, az írósbeli lemondas
más o l at ának me gktil d é s év e l t ĺźj é ko z t atj a a v ól as zt ás i b i z ot t s ógot.

Az Njt. 68. 5$ (l) bekezdése szeľint, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üľesedik

meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elértjelölt Iép.

Budapest Főváros 03. kerület roma települési nemzetiségi önkormányzat vźůasztási eredményét a HVB
Ż33l20l9' (X. l4.) határozatźlval állapította meg. A hatáľozat mellékletét képezójegyzőkönyv tanúsága

szerint a soron következő legtöbb szavazatot Szabóné Nyíľi Judit, a Phľalipe jelölő szervezetjelĺiltje
kapta.

Szabóné Nyíri Judit 20Ż2. április 14_én írásban nyilatkozott, hogy a megĺiresedett képviselői mandátum

betöltését vźůlalja.

A Bizottság az érintettek nyilatkozatai, valamint azidézett jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező

részben foglaltak szeľint döntött.

A Bizottság határozataa fenti jogszabályi rendelkezéseken, a jogorvoslatról szóló tájékońatás aYe'ŻŻI.
$_án' 223' $-án, 224. $ (l)-(4) bekezdésén, 225' $-án, 330. $ (2) bekezdés c) pontján, az

illetékmentességről szóló tájékoztatźsaz l990. évi XCIII. törvény 33. $ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

(Jelen van'.2 fó,2 igen,O nem)
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