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HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; a 
továbbiakban: TVB) tudomásul veszi Jónás Gábor (…), a Nógrád megyei roma nemzetiségi 
listán megválasztott képviselő november 6-án kelt, írásban benyújtott lemondását. 
 
A Nógrád megyei roma nemzetiségi képviselői mandátumot – a jelölő szervezet képviseletére 
jogosult bejelentése szerint – a TVB a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 68. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Rácz Attila (...), a Lungo Drom 
megyei listáján 6. sorszámon szereplő jelöltnek adja ki. 
 
A határozat ellen annak 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 levélként a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a 
Területi Választási Bizottságnál (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; e-mail: 
valasztas@nograd.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a döntés meghozatalától 
számított 3 napon belül, legkésőbb 2014. november 20-án 16.00 óráig megérkezzen. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.). 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
 

Indokolás 
 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én megtartott választásán a Lungo 
Drom listája – a TVB 32/2014. (X. 13.) sz. eredményt megállapító határozata szerint – 4 
mandátumot szerzett a megyei közgyűlésben. A jelölő szervezet által bejelentett lista 1. 
sorszámán szereplő Jónás Gábor részére a mandátum kiosztásra került. Jónás Gábor 2014. 
november 6-án tett, írásbeli nyilatkozatával lemondott képviselői mandátumáról. 
Jónás Gábor, mint a Lungo Drom jelölő szervezet képviseletére jogosult, a 2011. évi 
CLXXIX. törvény 68. § (2) bekezdésében, valamint a Ve. 207/A. §-ában foglaltak alapján, 
2014. november 6-án, a kieső jelölt helyére bejelentette a lista 6. sorszámán eredetileg is 
szereplő Rácz Attilát, mint mandátumszerző jelöltet. 
A megüresedett mandátum kiosztására a Ve. 329. § (2) bekezdése alapján a TVB jogosult. 
A TVB megállapította, hogy a mandátum kiosztásának a hivatkozott jogszabályhelyek 
figyelembevételével törvényes akadálya nincs. 
 
A határozat a Ve. 329. § (2) bekezdésén; a fellebbezés joga és a jogorvoslatról való 
tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. §-án, és a 223-226. §-ain alapul. 
 
Salgótarján, 2014. november 17. 
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