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Berente Község Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(továbbiakban Nj.tv.) 68.§ (1) bekezdése alapján 

a Berentei Roma Nemzetiségi Önkormányzatban  megüresedett mandátumot  
Farkas Krisztián 3704 Berente Ady Endre utca 23. szám alatti lakos LUNGO DROM jelöltnek adja 

ki.  
 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – jogszabálysértésre 

hivatkozással –Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területi választási Bizottsághoz (3525 Miskolc, Városház 
tér 1.) címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést Berente Község Helyi Választási Bizottságánál (3704 

Berente, Esze Tamás utca 18.szám) kell előterjeszteni. 
A fellebbezést személyesen, levélben (3704 Berente, Esze Tamás utca 18.szám) telefaxon (48/411-435), 
elektronikus levélben (ph@berente.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított harmadik napon (16 óráig) megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
- a kérelem hivatkozási alapját, 
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét, 
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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. 
 
A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

I N D O K O L Á S 
 

A Berentei Roma Nemzetiségi Önkormányzatban megüresedett mandátum betöltésére a listán sorban 
következő legtöbb szavazatot kapó Farkas Krisztián a LUNGO DROM jelöltje jogosult. 
Farkas Krisztián a LUNGO DROM  jelöltje 3704 Berente  Ady Endre utca 23. szám alatti lakos 2014. 
október 12-én  a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán az egyéni listán 
7 szavazatot kapott. Az egyéni listán ő a sorban a következő. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj.tv.) 68.§ (1) bekezdése 
alapján „Ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő 
legtöbb szavazatot elért jelölt lép”. A listán előzte lévő jelöltek nyilatkozatuk alapján a mandátumukról 
lemondtak. Ezen rendelkezés  alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt az egyéni listán a sorban 
következő legtöbb szavazatot kapta, ezért a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A határozat a  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 10. § (3) 
bekezdésén, 
A fellebbezés lehetőségéről a Ve.  221. §, 223. §, és 224. § alapján adtam tájékoztatást. 
 

Berente, 2019. január 15.  
                                                                                                                        Vitéz András sk.  
                                                                                                                         HVB elnöke 


