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NYÍRBÁTORI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
2/2022. (VI.16.) számú határozata 

Nyírbátor Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál Berki Béla méltatlansága miatt 
megüresedett mandátum betöltéséről 

A Nyírbátori Helyi Választási Bizottság a Nyírbátori ROMA nemzetiségi 
önkormányzatnál megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a 

következő határozatot: 

A Nyírbátori Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Nyírbátor településen a 2019. 
október 13. napján megtartott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, a 
választás eredményét megállapító 86/2019. (X.14.) számú határozat szerint a következő 
legtöbb érvényes szavazatot elért jelöltek közül Váradi Zoltán (1975) Nyírbátor,                  sz. 
alatti lakos tölti be a Nyírbátori Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál 
megüresedett mandátumot. 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet illetékmentes fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.  

A Területi Választási Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett fellebbezést 
úgy kell benyújtani a Nyírbátori Helyi Választási Bizottsághoz (4300 Nyírbátor, Szabadság 
tér 7. fax.: 42/281-311, e-mail: valasztas@nyirbator.hu), hogy az legkésőbb a megtámadott 
határozat meghozatalától számított harmadik napon, vagyis 2022. június 19-én (vasárnap) 
16.00 óráig megérkezzen a HVB-hez. E határidő jogvesztő. Nem nyújthat be fellebbezést az 
ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. 

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem  jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,  a 
kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 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. 



INDOKOLÁS 

A 2019. október 13-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a HVB a lezárt zöld borítékokban található 
szavazólapokon leadott szavazatokat megszámolta és a 86/2019.(X.14.) számú határozatában 
megállapította Nyírbátorban a települési roma nemzetiségi önkormányzati választás 
eredményét, mely alapján az alábbi személyek szereztek mandátumot: 

Márton József         329 szavazat 
Balogh Attila          130 szavazat 
Váradi Zoltán          113 szavazat 
Pál Béla                   107 szavazat 
Berki Béla               104 szavazat. 

 
Időközben Berki Béla képviselők képviselői megbízatása megszünt a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011.évi CLXXIX.tv. (a továbbiakban:Nektv.) 107.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, 
melynek tényét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 7/2022.(V.13.) számú határozata rögzít. 
A Nektv. 102.§ (2) bekezdése alapján a határozat megküldésre került a Helyi Választási 
Bizottság részére is.     
A Nektv. 68.§ (1) bekezdése szerint, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye 
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen 
szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő. 
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 328.§-a alapján a 
települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja 
meg. 
 
A 2019. október 13. napján megtartott választáson a bizottság a 86/2019. (X.14.) számú 
határozatában az alábbiak szerint állapította meg a végeredményt  
 
1. Balogh Attila      LUNGO DROM 130 szavazat  
2. Váradi Zoltán  (1994)    MCF         113 szavazat 
3. Márton József      MCF          329 szavazat 
4. Pál Barnabás                 LUNGO DROM    40 szavazat 
5. Varga Gyula      RPM             65 szavazat 
6. Varga Miklós                PHRALIPE             45 szavazat 
7. Rácz Friderika                RPM                        28 szavazat 
8. Váradi Zoltán (1975)              MCF                        95 szavazat 
9. Berki Béla                PHRALIPE         104 szavazat 
10. Takács Tibor                MCF                        40 szavazat 
11. Balogh Sándor                LUNGO DROM      54 szavazat 
12. Balogh Zsolt      MCF                        42 szavazat 
13. Csiki Aladár  (1993)    PHRALIPE             65 szavazat 
14. Váradiné Antal Kinga     MCF                        27 szavazat 
15. Farkas István      RPM                        33 szavazat 
16. Cseh Lászlóné      PHRALIPE             11 szavazat 
17. Pál Béla       MCF                    107 szavazat 
18. Varga Sándor      PHRALIPE             36 szavazat 
19. Kiss Renáta      MCF                        15 szavazat 



20. Danó János      LUNGO DROM    37 szavazat 
21. Szilágyi János      MCF                    102 szavazat 
22. Varga Attila      MCF                      65 szavazat 
23. Csiki Aladár  (1969)    PHRALIPE           72 szavazat 

A Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 
51. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint állapította meg a választás 
végeredményét: 

1.  Márton József 329 érvényes szavazatszám 
2. Balogh Attila 130 érvényes szavazatszám 
3. Váradi Zoltán 113 érvényes szavazatszám 
4.         Pál Béla 107 érvényes szavazatszám 
5.  Berki Béla 104. érvényes szavazatszám 

Fentiek alapján, tekintve, hogy Berki Béla megbízatása 2022. május 13. napján méltatlanság 
miatt megszűnt, helyébe a következő legtöbb érvényes szavazatot (95 szavazat) szerzett Váradi 
Zoltán (1975) nemzetiségi képviselő lép, mivel az 1/2022. (VI.16.) HVB határozat alapján ezt 
megelőzően Szilágyi János 102 db szavazattal már mandátumot szerzett. 

A Ve. 49.§ (2) bekezdése alapján a választási bizottság a határozatát –a személyes adatok 
kivételével –nyilvánosságra hozza. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.10.§-a, a 221.§ (1) bekezdésén, a 223. §, a 224.§ (1)-
(4) bekezdésein, a 225. §-án, továbbá a 307/P§ (2) bekezdésén alapszik. A határozat tartalmára 
a Ve.46. §-a az irányadó. 

A választási bizottság a határozatát a Ve. 328. §-ban biztosított jogkörében eljárva hozta meg, 
a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224. § (1)-(4) bekezdésein, valamint a 241. § -án és a 
330. §-án alapul. 

 

Nyírbátor, 2022. június 16. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Ispán Sándor sk. 
                                                                                                                     HVB elnök 
 

 

 

 

 


