
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. május 5-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Simon János kisebbségi önkormányzati képviselői  
 mandátumának hitelesítéséről beszámoló 
 
 
Iktatószám: 9220/2011.                Melléklet:  
 
A napirend előterjesztője: Lóránt Ákos  a HVB elnöke 
 
Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C.) 10. pont 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Orsós Ferenc (Dagi), aki a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán a 
Lungo Drom jelöltjeként szerzett mandátumot, a 2011. április 11. napján kelt levelében e 
mandátumáról lemondott. 
 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVI. tv. (a továbbiakban 
Nektv.) 30/K. § (5) bekezdés b) pontja szerint a települési kisebbségi önkormányzati 
képviselő megbízatása megszűnik írásbeli lemondásával. 
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 11. 
§-a akként rendelkezik, hogy ha a települési kisebbségi önkormányzat képviselőjének 
megbízatása megszűnik, helyére a szavazatszám szerinti sorrendben következő jelölt lép. Ha 
nincs ilyen jelölt, a mandátum betöltetlen marad. 
 
A kisebbségi választás eredményét a 123/2010. (X.4.) sz. HVB. határozatával állapította meg 
a Helyi Választási Bizottság. A települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők 
választásán mandátumot nem szerzett jelöltek szavazatszám szerinti sorrendben az alábbiak:  
 
  Simon János   DRVSZ   52 
  Polgár Sándor   Lungo Drom   43 
  Salai Károly   DRVSZ   43 
  Szendrei István  Lungo Drom   41 
  Orsós Ferenc   DRVSZ   33 
  Góman János   DRVSZ   18 
 
A fenti jogszabályok rendelkezései értelmében a Helyi Választási Bizottság 2011. április 15-
én megtartott ülésén hozott 2/2011. (IV.15.) sz. HVB határozatával Simon János mandátumát 
hitelesítette. A határozatban – a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint – 
megállapított jogorvoslati határidő eltelt, fellebbezés nem történt. 
 
A Nektv. 30/D § (3) bekezdése értelmében a települési kisebbségi önkormányzati képviselő a 
megválasztott kisebbségi önkormányzat alakuló ülésén, illetve a megválasztását követő ülésen 
esküt tesz. Az eskü letételéig a települési kisebbségi önkormányzati képviselő a jogait nem 
gyakorolhatja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottság álláspontjának figyelembe vételével a 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.  
 

H at ár oza t i  j avas l a t  
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Komló Város Helyi Választási Bizottságának 
Simon János kisebbségi önkormányzati képviselői mandátumának hitelesítéséről adott 
beszámolóját. 
 
 

Komló, 2011. április 22. 
        Polics József 
        polgármester 
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