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A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megyei 
Terüli Cigány Kisebbségi Önkormányzatban megüresedett képviselıi mandátum betöltésére 
Vörös István, a Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok 
Szövetsége és az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma, mint jelölı szervezet 
által állított lista megüresedett képviselıi mandátuma betöltésére jelölési joggal rendelkezı 
felhatalmazott által benyújtott jelölés alapján meghozta a következı  
 
 

h a t á r o z a t o t : 
 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság Vörös Péter jelölését  a 
Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége és az MCF a 
Magyarországi Cigányok Országos Fóruma, mint jelölı szervezet által  állított közös területi 
lista megüresedett mandátumának  betöltésére elfogadja. 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási 
Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Komárom-Esztergom Megyei Területi 
Választási Bizottságnál. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb 2007. 
november 15-én 16.00 óráig megérkezzen. 
 
 

I n d o k o l á s : 
 
Vörös István, a Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok 
Szövetsége és az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma, mint jelölı szervezet 
által állított lista megüresedett képviselıi mandátuma betöltésére jelölési joggal rendelkezı 
meghatalmazott 2007. november 9-én kelt levelében tájékoztatta a Komárom-Esztergom 
Megyei Területi Választási Bizottságot, hogy  a területi kisebbségi önkormányzati képviselık 
2007. évi választásán  a jelölıszervezet által állított közös területi listáról a megüresedett 
képviselıi hely betöltésére  Vörös Pétert jelölik. 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság a rendelkezésre álló iratok 
alapján megállapította, hogy Bihari József 2007. október 16-án kelt és a megyei fıjegyzı 
részre megküldött levelében lemondott a területi cigány kisebbségi képviselıi mandátumáról, 
így a képviselıi hely megüresedett. A mandátum betöltésére a törvényes határidın belül jelölt 
Vörös Péter a Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 
és az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma által állított és a Komárom-
Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 7/2007. (II.08.) számú határozatával 
nyilvántartásba vett közös területi listán a  9. sorszám alatt szerepel, ezért a testület a jelölést 
elfogadta és a megbízólevél átadásáról rendelkezett. 
 
 A határozat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/K. 
§ (5) bekezdésén, 30/R. § (1)bekezdésén, 63. § (1) bekezdésén, a kisebbségi önkormányzati 
képviselık választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes 
törvények módosításáról szóló  2005. évi CXIV. törvény 20. § (1) bekezdésén, a választási 
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eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115/U. § (1) bekezdésén, a 
jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.  79. §-ának (1)-(2) és a 80. §-ának (1)-(2) bekezdésein 
alapul. 
 
Tatabánya, 2007. november 12. 
 
 

 
 

Dr. Monostori Imre sk. 
a Komárom-Esztergom Megyei  

Területi Választási Bizottság 
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