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114/2019.(XI.28.) számú határozata 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) a Pintér Attila (személyi 

azonosító szám: …………………) ………………………… sz. alatti lakos, mint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán nyilvántartásba vett 

kompenzációs listás jelölt   (továbbiakban: Beadványozó) által Kaposvári Helyi Választási 

Bizottság (továbbiakban: HVB) 163/2019.(XI.22.) sz. HVB határozata ellen benyújtott fellebbezése 

tárgyában meghozza a következő  

 

határozatot: 
 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság Pintér Attila (személyi azonosító szám: 

…………………………) …………………………… sz. alatti lakos, mint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán nyilvántartásba vett 

kompenzációs listás jelölt fellebbezését elutasítja, és a Kaposvári Helyi Választási Bizottság 

163/2019.(XI.22.) sz. HVB határozatát helyben hagyja.  

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság által hozott másodfokú határozat ellen az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági 

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Pécsi Ítélőtáblához. A bírósági felülvizsgálati eljárásban 

az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-

bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is 

eljárhat. A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan 

elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi 

képviselője vagy – ügyvédi képviselet esetén - a kérelem benyújtója minősített elektronikus 

aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként 

kerül benyújtásra, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati 

formába alakítja. Bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani (Ve. 223. §. 

(3) bekezdés). A bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási 

bizottságnál kell előterjeszteni. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy 

az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 

megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A bírósági 

felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 

alapját, 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és 

számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is 

felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási iroda az ügy összes iratával 

legkésőbb a beérkezését követő napon 9 óráig felterjeszti az annak elbírálására jogosult 

bírósághoz, így a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes 

ítélőtáblához, ez esetben a Pécsi Ítélőtáblához.  

A választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a felet 

tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 
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A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és a Somogy 

Megyei Önkormányzat honlapján való közzétételét. 

 

Indokolás 

 

I. 

A fellebbezés tartalma 

 

Pintér Attila, mint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán 

nyilvántartásba vett kompenzációs listás jelölt (továbbiakban: Beadványozó) fellebbezést nyújtott 

be a Kaposvári Helyi Választási Bizottság 163/2019 (XI.22.) sz. HVB határozata ellen. A HVB 

határozatában arról döntött, hogy a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választáson 

kompenzációs mandátumot nyert Horváth Ákos Ervin, a Kaposváriakért Egyesület, a Demokratikus 

Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, a Momentum Mozgalom és 

a Magyar Szocialista Párt közös jelöltjének lemondása miatt megüresedett helyi önkormányzati 

képviselői mandátumot Felder Frigyes, a Kaposváriakért Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, a Momentum Mozgalom és a Magyar 

Szocialista Párt közös jelöltje részére kiadja. 

Beadványozó fellebbezésében előadja, hogy álláspontja szerint a HVB jogellenesen nem részére 

adta ki a mandátumot, hanem Felder Frigyes részére. Álláspontja szerint a HVB határozata sérti a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés a) pont-

jában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Sérti Beadványozó álláspontja 

szerint a HVB döntése a Ve. 131. §-át is, amely szerint a közös listával kapcsolatos jognyilatkoza-

tokat a közös listát állító jelölő szervezetek közösen teszik meg. Sérti a Ve. 93/A „A megüresedett 

listás mandátum betöltése” megjelölésű 207/A. §-át, amely szerint ha a listán megválasztott képvi-

selő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harminca-

dik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet. 

Hivatkozik Beadványozó fellebbezésében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt) 21. § (2) bekezdésében foglaltakra is, 

amely szerint ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi kompenzációs listáról megválasztott 

képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt 

lép. Ha a fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző képviselőt időközi választás 

eredményeképpen főpolgármesterré vagy fővárosi kerületi polgármesterré választják, helyére az 

eredetileg bejelentett fővárosi kompenzációs listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha 

a jelölő szervezet a Ve. 207/A. §-ában meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a 

megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép. 

Beadványozó hivatkozik a fellebbezésében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény  (továbbiakban: Ákr.) 8.§ (1) bekezdésére, amely szerint az Ákr. hatálya nem terjed ki 

a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére a és a népszavazási eljárásra. 

 

Beadványozó előadja fellebbezése indokolásában, hogy a HVB határozata önellentmondásos, annak 

4. oldal utolsó előtti bekezdése iratellenes és az Övjt 21.§ (2) bekezdésében, valamint a Ve. 207/A 

§-ába ütközik, mert álláspontja szerint az indokolás 2. oldal utolsó előtti bekezdése alapján a jelölő 

szervezetek a Ve. 131.§-a szerinti (a Ve. által nem tiltott, így a HVB I. fokú döntéséig, azaz a 

határozat meghozataláig az akarati elv alapján fennálló lehetőséggel élve leadott) utolsó közös 

nyilatkozat 2019. október 28. napján 7 óra 42 perckor leadásra került, így iratellenes a HVB 

határozat 4. oldal utolsó előtti bekezdése, hogy a mandátumok betöltésére vonatkozó közös 

nyilatkozat nem érkezett (ezért az Övjt 21.§ (2) bekezdésének utolsó fordulata alapján a soron 

következő jelöltnek adta ki a mandátumot). 

Előadja Beadványozó azt is, hogy a HVB határozat 2. oldal utolsó bekezdésében hivatkozott Felder 

Frigyes által 2019. október 28. napján, 8 óra 46 perckor leadott meghatalmazás visszavonás 

irreleváns, mert nem felel meg a Ve. 131. §-ának, azaz nem közös nyilatkozat, továbbá az csak a 
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közös nyilatkozat leadása után került leadásra, így joghatás kiváltására Beadványozó álláspontja 

szerint alkalmatlan. 

 

Hivatkozik fellebbezésében Beadványozó az irányadó bírósági gyakorlatra és leírja 

fellebbezésében, hogy a „BH+ 2012.3.119: Legf.Bír Gfv.IX.30.145/2011. Az írásbeli 

meghatalmazás a meghatalmazó aláírásával érvényes és hatályos, tekintet nélkül arra, hogy azt a 

másik féllel közölték-e. Az érvényességet és a hatályosságot a törvény csak a meghatalmazás 

visszavonása esetén választja el egymástól.” 

Leírja fellebbezésében továbbá, hogy „Részlet: Alaptalanul hivatkozott az alperes arra, hogy a 

meghatalmazás a vele történt közlésig nem lépett hatályba. A Ptk 223. §-ának (2) bekezdése szerint 

a meghatalmazás eltérő kikötés hiányában visszavonásig érvényes;  visszavonása jóhiszemű 

harmadik személy irányában csak akkor hatályos, ha azt vele közölték.” 

Megjelöli Beadványozó fellebbezésében a „BH+2009.11.496: Letf.Bír.Pf.VI.24.599/2009. A jogi 

képviselő meghatalmazásának megszűnése a bírósággal szembeni bejelentéstől hatályos /Pp.70.§, 

71.§/. 

Megjelöli továbbá a „BH 2003.9.388: Legf.Bír.FVII.10.307/2002. sz. Nem támadható a jogi 

képviselő nyilatkozata alapján a per megszüntetése, ha a fél csak később jelentette be a bíróságnak a 

meghatalmazás visszavonását /Pp. 70§ (2) bek., 71.§/. 

 

Leírja továbbá Beadványozó, hogy a HVB határozat 3. oldal 3. bekezdésében hivatkozott HVB 

felhívás a jelölő szervezetek részére jogellenes volt, az a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti 

jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütközött, mert álláspontja szerint a HVB 

nem jogosult ilyen jellegű felhívások kiadására, mert erre sem a Ve., sem pedig az Övjt. nem ad 

jogi lehetőséget, valamint az Ákr. 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az Ákr-t nem lehet alkalmazni. 

 

Beadványozó az általa előadottakra tekintettel kéri, hogy a TVB a HVB határozatát változtassa meg 

és a kompenzációs listán megüresedett mandátumot Felder Frigyes helyett számára kiadni 

szíveskedjen. 

 

II. 

 

A Somogy Megyei Területi Választási Bizottság döntése, és jogi indokai 

 

Beadványozó a fellebbezést a rendelkezésre álló határidőben, a Ve. szerinti tartalmai és formai 

kellékeknek megfelelően nyújtotta be a Helyi Választási Bizottsághoz. Beadványozó érintettsége 

megállapítható, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választásán Beadványozó a Kaposváriakért Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, a Momentum Mozgalom és a Magyar 

Szocialista Párt közös jelöltjeként nyilvántartásba vett kompenzációs listás jelölt. 

 

A TVB 2019. november 28. napján 15 órai kezdettel megtartott határozatképes ülésén a 

Beadványozó által benyújtott fellebbezést és az ügy összes, Kaposvári Helyi Választási Iroda által 

felterjesztett előzményiratát (meghatalmazások láncolata, visszavonó nyilatkozatok időrendi 

sorrendje, beérkezésének módja, jelölő szervezetek részéről beérkezett, listáról belépő jelölt 

megnevezését szolgáló nyilatkozat) megvizsgálta. A Ve. 231. §. (4) bekezdése alapján a TVB a 

fellebbezési kérelem alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálta. A TVB  az iratokból és a lefolytatott felülvizsgálati eljárás alapján megállapítja, hogy  

a Kaposvári HVB döntése megalapozott.  

 

A HVB 163/2019. (X. 18.) sz. jelen fellebbezésben megtámadott határozata tartalmazza tényként, 

hogy a HVB 161/2019. (X. 18.) HVB határozatával az egyéni választókerületi választás 

eredményéről kiállított jogerős jegyzőkönyvek alapján a kompenzációs listás választás 

eredményeként megállapította, hogy a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választáson a 
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kaposvári települési kompenzációs listán megválasztott önkormányzati képviselők a Kaposváriakért 

Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, 

a Momentum Mozgalom és a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezetek (a továbbiakban: Jelölő 

Szervezetek) részéről Horváth Ákos Ervin, Fejes István, dr. Molnár Péter és Bereczki Dávid. 

Tartalmazza a HVB jelen fellebbezéssel érintett határozata az irat felülvizsgálat során becsatolt 

iratokból megállapíthatóan, hogy Horváth Ákos Ervin, a Jelölő Szervezetek kompenzációs listán 

mandátumot szerzett közös jelöltje 2019. október 22. napján a polgármesterhez eljuttatott írásbeli 

nyilatkozatával a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati választáson kompenzációs 

listáról szerzett mandátumáról lemondott. 

A HVB helyesen állapította meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29.§. (1) bekezdés f.) pontja alapján az önkormányzati 

képviselő megbízatása megszűnik a lemondással. A 30.§. rendelkezései szerint az önkormányzati 

képviselő lemondhat a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával, melyet a 

polgármesternek ad át vagy juttat el. A megbízatás megszűnik a képviselő által meghatározott 

időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének 

napján. 

 

Az iratokból a TVB megállapította, hogy a HVB határozata rögzíti, hogy 2019. október 24-én a 

jelölő Szervezetek közül a Kaposváriakért Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szocialista Párt nevében a 

meghatalmazással rendelkező Molnár Tiborné és a Momentum Mozgalom részéről Bereczki Dávid 

írásban bejelentette a mandátumot szerző jelöltet Felder Frigyes személyében. Szintén az iratok 

alátámasztják, hogy 2019. október 25-én a jelölő szervezetek képviselői az előző nap tett 

nyilatkozatukat visszavonták. 

 

Tartalmazza a felülvizsgált iratcsomag és rögzíti a HVB fellebbezéssel érintett határozata, hogy 

2019. október 27-én vasárnap 12 óra 26 perckor Felder Frigyes, a Lehet Más a Politika képviselője 

a választási iroda vezetője címére elektronikus üzenetben (továbbiakban: email) bejelentette, hogy a 

„…mai napon visszavonom teljeskörű meghatalmazásom, melyet Molnár Tiborné és Fejes István 

részére adtam, hogy nevemben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, illetve a 

Választási Irodánál eljárhassanak.” 15 óra 52 perckor bejelentését megismételte azzal, hogy az 

email csatolmányaként megküldte a visszavonásról szóló nyilatkozat digitalizált másolatát. 

Szintén rögzíti a HVB határozat, amelyet az iratok alátámasztanak, hogy 2019. október 27-én 

vasárnap 16 óra 33 perckor Fejes István mint a Kaposváriakért Egyesület elnöke a választási iroda 

vezetője címére email üzenetben bejelentette, hogy „…a korábban Molnár Tiborné részére adott 

meghatalmazást, amely szerint a 2019 évi önkormányzati választásokat illetően jogosult a 

Kaposváriakért Egyesület nevében jognyilatkozatok tételére a mai nappal visszavonom.” 

 

2019. október 28-án 7 óra 42 perckor Pintér Attila, a Magyar Szocialista Párt képviselője 

benyújtotta a Kaposváriakért Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom, a Lehet Más a Politika, a Magyar Szocialista Párt és a Momentum Mozgalom nevében 

Molnár Tiborné és Bereczki Dávid által aláírt nyilatkozatot, amely szerint a „ …jelölő szervezetek 

kompenzációs listán a 2019. évi önkormányzati választáson mandátumot szerzett Horváth Ákos 

Ervin és Fejes István lemondása után a jelölőszervezetek a kompenzációs listájukon ötödik helyen 

szereplő Teveliné Horváth Melindát, és a hetedik helyen lévő Pintér Attilát kívánják delegálni 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésébe.” A benyújtott nyilatkozat 2019. október 27-én kelt. E 

tényeket tartalmazza a HVB döntése, ezek alapja a felülvizsgált iratokból látható. 

 

A HVB megtámadott határozata rögzíti azt is, hogy 2019. október 28-án 8 óra 46 perckor Felder 

Frigyes, a Lehet Más a Politika képviselője írásban is benyújtotta az előző napon kelt és 

elektronikusan megküldött meghatalmazást visszavonó nyilatkozatát. 

2019. október 28-án 15 óra 00 perckor Felder Frigyes, a Lehet Más a Politika képviselője 

nyilatkozatot nyújtott be a Választási Irodára amelyben nyilatkozott, hogy „…Molnár Tiborné és 
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Bereczki Dávid aláírásával ellátott 2019.10.28-án a Helyi Választási Bizottsághoz beérkezett 

nyilatkozat, mely szerint a Kaposváriakért Egyesület - Demokratikus Koalíció – Jobbik 

Magyarországért Mozgalom – Lehet Más a Politika – Momentum Mozgalom – Magyar Szocialista 

Párt jelölőszervezetek kompenzációs listáján mandátumot szerző Horváth Ákos Ervin és Fejes 

István lemondása után, a fent említett jelölő szervezetek a mandátumot szerző képviselőként 

Teveliné Horváth Melindát és Pintér Attilát jelölik meg, nem felel meg a valóságnak. 

Mint a Lehet Más a Politika jelölő szervezet által meghatalmazott személy, a korábban Molnár 

Tiborné felé adott meghatalmazásom 2019.10.27-én visszavontam, melyről egyértelműen 

tájékoztattam Molnár Tibornét, aki ezt bizonyíthatóan, egyértelműen tudomásul vette. A 

meghatalmazás visszavonását elektronikus úton is megküldtem a Helyi Választási Irodának 

2019.10.27-én, illetve papíralapon 2019.10.28-án személyesen bevittem. Ebből a körülményből 

kifolyólag a fent nevezett napon (2019.10.27-én) már Molnár Tiborné nem volt jogosult a Lehet 

Más a Politika nevében aláírni semmilyen nyilatkozatot, illetve eljárni Kaposvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzatánál, a Helyi Választási Irodánál és a Helyi Választási Bizottságnál. A Lehet 

Más a Politika jelölő szervezet nem Teveliné Horváth Melindát és Pintér Attilát jelöli meg 

mandátumot szerző képviselőként, hanem Teveliné Horváth Melindát és Felder Frigyest.” 

Valamennyi rögzített tény az iratokban fellelhető dokumentumok alapján került a határozatban 

megszövegezésre. 

A HVB helyesen állapította meg, hogy mind a meghatalmazások visszavonása, mind a bejelentés 

keletkezési dátuma 2019. október 27. 

 

A TVB nem fogadja el Beadványozó által a fellebbezés indokolásában leírt BH-kat, tekintettel arra, 

hogy a Ve. 228.§ (2) bekezdése szerint a bíróság a bírósági eljárásban a felülvizsgálati kérelmekkel 

kapcsolatos eljárásában a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó 

rendelkezéseit kell a Ve-ben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazza, a TVB-t e rendelkezés 

nem köti, a Ve. 231. §. (4) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, 

a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja meg. 

 

Tekintettel arra, hogy 2019. október 27-én szombaton nem volt elrendelt ügyelet a Kaposvári Helyi 

Választási Irodánál, hiszen annak alapja nem volt, a hivatalos munkaidő  hétfőtől-péntekig tart, így 

személyesen benyújtani semmilyen nyilatkozatot nem lehetett a Helyi Választási Bizottsághoz 

címzetten.  Ennek okán 2019. október 27-én, szombaton a HVB-hez és a Helyi Választási Irodához 

kizárólag elektronikus úton lehetett választással kapcsolatos iratot eljuttatni. A TVB álláspontja, 

hogy az október 27-én elektronikus úton a Helyi Választási Iroda hivatalos e-mail címeként 

funkcionáló valasztas@kaposvar.hu és human@kaposvar.hu elektronikus e-mail címekre eljuttatott, 

képviseleti jogot visszavonó nyilatkozatokat (12 óra 26 perckor, valamint 15 óra 52 perckor Felder 

Frigyesé, 16 óra 33 perckor Fejes Istváné) jognyilatkozatként kell elfogadni, azokat 2019. október 

27-én a HVB-hez beérkezettnek kell tekintetni. 

A 2019. október 28-án 7 óra 42 perckor Pintér Attila, a Magyar Szocialista Párt képviselője által 

benyújtott, a Kaposváriakért Egyesület, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom, a Lehet Más a Politika, a Magyar Szocialista Párt és a Momentum Mozgalom nevében 

Molnár Tiborné és Bereczki Dávid által aláírt nyilatkozatot amely szerint a „ …jelölő szervezetek 

kompenzációs listán a 2019. évi önkormányzati választáson mandátumot szerzett Horváth Ákos 

Ervin és Fejes István lemondása után a jelölőszervezetek a kompenzációs listájukon ötödik helyen 

szereplő Teveliné Horváth Melindát, és a hetedik helyen lévő Pintér Attilát kívánják delegálni 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésébe.” tekintet nélkül annak 2019. október 27-i keltezésére, 

a Helyi Választási Bizottsághoz csak 2019. október 28-i dátummal történő beérkezett iratként lehet 

figyelembe venni. A 2019. október 27-i keltezés vonatkozásában nem megállapítható, hogy az irat 

időben mikor keletkezett, annak keltezése megelőzi e időben az október 27-én a 

valasztas@kaposvar.hu és human@kaposvar.hu elektronikus levélcímekre beérkezett és szintén 

2019. október 27-i keltezésű képviseleti jogot visszavonó nyilatkozatokat.  Tekintettel arra, hogy 

ezen legutóbbi irat keletkezésének pontos időpontja nem állapítható meg, beérkezése viszont 

későbbi, mint a meghatalmazást visszavonatkozó nyilatkozatoké, a döntéshozatalnál ilyen módon az 
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figyelembe nem vehető. Más közös jognyilatkozat a jelölő szervezetek részéről a HVB-hez a közös 

listára vonatkozóan nem érkezett azzal kapcsolatosan, hogy Ve. 207/A.§-a, valamint az Övjt. 21.§. 

(2) bekezdése alapján biztosított jogukként a mandátum megüresedésétől számított 30 napos 

határidőn belül kit kívánnak jelölni a közgyűlésbe, így a HVB helyesen, a megtámadott 

határozatában a mandátum megüresedésétől számított harmincadik nap eltelte után a megüresedett 

helyre a listán soron következő jelölt, azaz Felder Frigyes Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közgyűlésébe történő beléptetéséről döntött. 

 

Fentiek okán a TVB a fellebbezést elutasítja, és a Kaposvári HVB 163/2019.(XI.22.) sz. 

határozatát jóváhagyja.  

 

III. 

 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések 

 

 

A határozat a Ve. 2. §. c. pont., 43. § (1), 46. §, 131. §, 207/A §, 221. §. (1), 222. §. (1)-(2), 223. §. 

(1), (3), 224. §. (1) – (5), 225. §., 227. §., 228. § (2), 229. §., 231.§ (4), (5) a., 232.§. rendelkezésein, 

a Mötv. 29.§. (1) bekezdés f.), az Övjt 21.§ (2)  alapulnak, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul. 
 

        

Kaposvár, 2019. november 28. 

 

                      


