Helyi Választási Bizottság
8764 Dióskál, Béke tér 1.
T: 83/353-301, Fax: 83552-022,
Email: dioskal@infrasat.hu
Szám: 1/2014.
Tárgy: Megüresedett mandátum betöltése.

Dióskál Község Helyi Választási Bizottsága - 2014. február 6-i ülésén, Dióskál
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületében, képviselői
lemondás eredményeként megüresedett mandátum betöltése tárgyában - a következő
határozatot hozta:
1/2014. (II.6.) HVB. h a t á r o z a t :
Dióskál Község Helyi Választási Bizottsága a Választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 328. §-ában biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a
Dióskál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületében a Bogdán
Ferenc /Dióskál, Kossuth Lajos utca 67./ képviselő által 2014. január 27. napjával
benyújtott lemondás eredményeként megüresedett mandátumot Bogdán György
Péter LUNGO DROM jelölő szervezet jelöltje, mint a szavazatszám szerinti
sorrendben következő jelölt tölti be.
A Helyi Választási Bizottság elrendeli határozatának Dióskál község honlapján, a
www.dioskal.hu oldalon történő közzétételét.
A határozat ellen a döntést követő 3 napon belül a Zala Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címzett, a Dióskál Község Helyi Választási Bizottságnál előterjesztett
fellebbezéssel lehet élni jogszabálysértésre hivatkozással.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 10-én, 16.00
óráig a Helyi Választási Bizottsághoz (Dióskál, Béke tér 1. ) megérkezzen. A Területi
Választási Bizottság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezéstől számított 3 napon belül
dönt.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224. § (3) bekezdésében meghatározott
tartalmi elemeket.
Indokolás:
Dióskál Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3-án meghozott 57/2010.
(X.3.) HVB határozatával állapította meg a cigány kisebbségi önkormányzati választás
eredményét, ennek keretében Bogdán Ferenc mandátum szerzését.

2

Dióskál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 1/2014. (I. 30.) határozatával
megállapította, hogy Bogdán Ferenc képviselői megbízása – lemondása miatt – 2014.
január 27. napjával megszűnt.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 102. § (1) bekezdésének e./
pontja értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők megbízatása lemondással
megszűnik, a (2) bekezdés szerint a képviselő-testület határozatban állapítja meg a
képviselői mandátum megszűnését, mely határozatát megküldi a választási
bizottságnak. A 68. § (1) bekezdése szerint, ha a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A 2010. október 3-i választás jogerős eredménye alapján 7 szavazatot kapott Bogdán
György Péter LUNGO DROM, a listán a következő legtöbb szavazatot elért jelölt.
Bogdán György Péter 2014. január 31-én írásban nyilatkozott, hogy élni kíván a
mandátumával, és képviselőként részt kíván venni Dióskál Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat munkájában.
A fentiek miatt a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A Választási Bizottság döntése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.
102. § (1) bekezdésének e./ pontján, a 68. § (1) bekezdésén, valamint a Választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §-án, , 328. §-án, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án és a Ve. 223- 224. §--ain alapul.
Dióskál 2014. február 6.
Lakics Lajos
HVB elnök
Erről értesítést kap:
1. Bogdán György Péter
2. Kovács Katalin jegyző

