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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 

évi választásán a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Zala 

megyei listájáról mandátumot szerzett Bogdán György (sza) 2022. május 20-án elhunyt 

megyei roma nemzetiségi képviselő képviselői megbízatásának megszűnése, valamint helyére 

a listán soron következő Horváth Ferenc (sza) képviselői mandátumának igazolása tárgyában 

meghozta a következő 

 

 

határozatot: 

 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Bogdán György (sza) 2022. május 20-án elhunyt 

megyei roma nemzetiségi képviselő képviselői megbízatásának megszűnését megállapítja, 

valamint helyére a jelölő szervezet bejelentése hiányában a listán soron következő Horváth 

Ferenc (sza) képviselői mandátumát a Zala Megyei Területi Választási Bizottság 32/2019. 

(IX.10.) TVB számú határozatával nyilvántartásba vett Lungo Drom Országos Cigány 

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Zala megyei listája alapján igazolja. 

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben, vagy elektronikus 

levélben lehet benyújtani. A fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottsághoz címezve a Zala 

Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.; 

valasztas@zalamegye.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat 

meghozatalától számított harmadik napon (2022. június 26-án) 16.00 óráig megérkezzen. A 

határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés 

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 személyazonosságát igazoló igazolványának 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 

 

I. 

 

A Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Zala megyei listájáról 

mandátumot szerzett Bogdán György 2022. május 20-án elhunyt.  

 

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

(2) bekezdése alapján ha a megyei nemzetiségi listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére 

az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. A választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-a értelmében ha a listán megválasztott 

képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított 



harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.   Ha a 

jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-ában 

meghatározott határidőig nem jelent be jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron 

következő jelölt lép. 

 

A Ve. 207/A. §-ban foglalt határidőben a jelölő szervezet nevében eljárásra jogosult személy 

a megüresedett képviselői helyre jelöltet nem jelentett be. 

 

A Zala Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a 32/2019. (IX.10.) TVB számú 

határozatával nyilvántartásba vett Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetség Zala megyei listáján a jelölt szerepel, így a rendelkező részben foglaltak szerint 

igazolta mandátumát, míg Bogdán György mandátuma halálnak napján, 2022. május 20-i 

hatállyal megszűnt. 

 

II. 

 

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

tájékoztatás a Ve. 221-225.§-ain alapul. 

 

 

Zalaegerszeg, 2022. június 23. 

 

 

 

Dr. Tuboly János 

Zala Megyei Területi Választási Bizottság 
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