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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a 2007. évi területi cigány kisebbségi 

önkormányzati képviselők választásán a LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és 

Polgári Szövetség (továbbiakban: LUNGO DROM) listájáról képviselői mandátumot szerzett 

Nagy József György (1-600423-1910) képviselői megbízatásáról a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/K.§ (5) bekezdés b./ pontja alapján 

történt lemondására tekintettel, valamint helyére a jelölő szervezet listáján következő 

jelöltként szereplő Nagy János (1-640605-4549) képviselői mandátumának igazolása 

tárgyában meghozta a következő 

 

határozatot: 

 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság Nagy József György képviselői megbízatásának 

megszűnése következtében megállapítja, hogy a megüresedett képviselői mandátumra a 

LUNGO DROM a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 

115/U.§ (1) bekezdése, és a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a 

nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi 

CXIV. törvény 20.§ (1) bekezdése rendelkezése alapján nem jelentett be jelöltet. Ennek 

következtében a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és 

etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. 

törvény 20. § (1) bekezdése alapján a megüresedett képviselői helyre a listán eredetileg is 

szereplő jelöltek közül a listán soron következő jelölt lép. A soron következő jelölt Nagy 

János. 

 

 A Zala Megyei Területi Választási Bizottság 5/2007.(II.6.) TVB számú határozatával 

nyilvántartásba vett LUNGO DROM területi cigány kisebbségi önkormányzati lista alapján 

igazolja Nagy János mandátumát. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül az Országos Választási 

Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási 

Bizottságnál (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, 

hogy az legkésőbb 2010. november 27. 16.00 óráig megérkezzen.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 79.§ (2) bekezdés szerinti jogalapját – 

jogszabálysértésre hivatkozás, választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a 

fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét; illetve a fellebbezés benyújtójának választása szerint 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és 

telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

I. 

 

A LUNGO DROM 2007. évi területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásán 

állított listájáról Nagy József György képviselői mandátumot szerzett, akinek megbízatása a 
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nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/K.§ (5) bekezdés 

b./ pontja alapján, a testületi ülés jegyzőkönyvébe foglalt lemondással megszűnt. 

A Ve. 115/U.§ (1) bekezdése alapján, ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő 

szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a mandátumot 

szerző jelöltet a területi választási bizottságnál.  

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai 

kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 20.§ 

(1) bekezdése alapján, ha a területi kisebbségi önkormányzat képviselőjének megbízatása 

megszűnik, helyére – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a jelölő szervezet által 

megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt lép. 

 

A LUNGO DROM a megüresedett képviselői helyre jelöltet nem jelentett be. A Területi 

Választási Bizottság megállapította, hogy az 5/2007.(II.6.) TVB számú határozatával 

nyilvántartásba vett területi cigány kisebbségi önkormányzati listán Nagy János első helyen 

szerepel a képviselői mandátummal nem rendelkező jelöltek sorában, így a rendelkező 

részben foglaltak szerint igazolta mandátumát. A jelölt nyilatkozott arról, hogy a képviselői 

megbízatást vállalja. 

 

II. 

 

A határozat a Ve. 115/U.§ (1) bekezdésén és 29/B.§-on, valamint a kisebbségi önkormányzati 

képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes 

törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 20.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról 

való tájékoztatás a Ve. 79-81.§-ain alapul. 

 

Zalaegerszeg, 2010. november 25. 
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