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A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság Szolga József képviselő bejelentése és a TVI 

által lefolytatott eljárás alapján megállapítja, hogy a Magyarországi Horvátok Szövetsége 

jelölő szervezet listájáról a Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzatba 
megválasztott képviselő lemondása folytán a lista 

  

1. sorszáma alatt kiesett Szolga József helyére a 8. sorszám alatti Sebestyén Tiborné 

………………………….. sz. alatti lakos lép. 
  

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a változás választási rendszeren 

történő átvezetését. 

  

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a 

Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnál (7400 Kaposvár, Fő u. 10., e-mail: 

tvi@som-onkorm.hu; fax: 82/510-181). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb 2016. február 12-én, pénteken 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek 

tartalmaznia kell, hogy jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 

mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen nyújtják-e be, a kérelem benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet listájáról a Somogy Megyei 

Területi Horvát Önkormányzatba megválasztott listás jelöltjei közül a lista 1. sorszáma 

alatti Szolga József ……………………. sz. alatti lakos a mandátumáról 2015. december 31. 

napi hatállyal lemondott.  

  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 68. § (2) 

bekezdése értelmében a területi vagy országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi 

önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán 

eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, 

ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. 

  

A Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet a TVI által foganatosított 

megkeresés ellenére nem nyilatkozott arról, hogy az eredeti listán szereplő jelöltek közül 

kivel kívánja a megüresedett mandátumot betölteni, így nyilatkozat hiányában a mandátumot 

a listán soron következő jelölt szerzi meg.  

Fentiek alapján a Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet listájáról 

megválasztott képviselő lemondása folytán a lista 1. sorszáma alatt kiesett Szolga József  

helyére a 8. sorszám alatti Sebestyén Tiborné …………………………….. sz. alatti lakos 

lép. 
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Fentiek alapján a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött. 

 

A határozat a Nek. tv. 68. § (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a Ve. 206. §-án, a 

jogorvoslatra utalás, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § 

(1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi 

XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul. 

 
 

Kaposvár, 2016. február 9. 
  

 Prof. Dr. Rozsos István 
 a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság 
 elnöke 
 

 


