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HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság [3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; továbbiakban: 
TVB)] tudomásul veszi  Szandai József (…), a Nógrád megyei listán megválasztott megyei közgyűlési 
képviselő 2013. szeptember 17-én kelt, írásban benyújtott lemondását. A Nógrád megyei közgyűlési 
mandátumot – a jelölő szervezet képviseletére jogosult bejelentése szerint – a TVB a 2010. évi L. 
törvény 21. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Percsina Norbert (…), a FIDESZ-KDNP megyei 
listáján 14. sorszámon szereplő jelöltnek adja ki. 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított két napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, 
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen az Országos Választási 
Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottságnál 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. 
szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen.  
 

I n d o k o l á s 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-án megtartott választásán a 
FIDESZ-KDNP közös listája – a TVB 32/2010. (X. 4.) sz., eredményt megállapító határozata szerint – 
10 mandátumot szerzett a megyei közgyűlésben. A jelölőszervezet által bejelentett lista 4. sorszámán 
szereplő Szandai József részére a TVB 32/2010. (X. 4.) számú határozata alapján a mandátum 
kiosztásra került.  
Szandai József 2013. szeptember 17-én tett írásbeli nyilatkozatával, 2013. szeptember 18. napjával 
lemondott képviselői mandátumáról.  
Becsó Zsolt, mint a FIDESZ, valamint dr. Bablena Ferenc, mint a KDNP jelölő szervezet 
képviseletére jogosult, a 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésében, valamint az 1997. évi C. törvény 
(Ve.) 115. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 2013. szeptember 24-én a kieső jelölt helyére 
bejelentették a lista 14. sorszámán eredetileg is szereplő Percsina Norbertet, mint mandátumszerző 
jelöltet.  
A megüresedett mandátum kiosztására a Ve. 105/A. § (3) bek. h)-i) pontjai alapján a TVB jogosult.  
A TVB megállapította, hogy a mandátum kiosztásának a hivatkozott jogszabályhelyek 
figyelembevételével törvényes akadálya nincs.  
 
A határozat a Ve. 105/A. § (3) bekezdésén; a fellebbezés joga és a jogorvoslatról való tájékoztatás a 
Ve. 79-80.§-án alapul.  
A bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, 
a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 
postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezőt, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának 
meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja. 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 24.  

 

 

dr. Adamkó István  

    a TVB elnöke 


