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A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 
 3/2022. (VI. 23.) TVB határozata 

 

A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság Szancsik Mária mandátumigazolása és a 
megbízólevél kiadása tárgyában meghozta a következő 

 

h a t á r o z a t o t: 

 
A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság Sárközi János József képviselő 2022. május 
23-i halálesetére tekintettel, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő-
szervezetnek a - nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán 
nyilvántartásba vett - Tolna megyei roma nemzetiségi területi listáján 3. sorszám alatt 
szereplő Szancsik Mária új területi roma nemzetiségi közgyűlési tag mandátumát 2022. 
június 23-ától kezdődően igazolja, és részére a megbízólevelet kiadja. 
 
Jelen határozat ellen annak meghozatalától számított 3 (három) napon belül az ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, 
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 
fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Tolna Megyei Területi Választási Bizottságnál 
(7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., fojegyzo@tolnamegye.hu, fax.:06-74-505-611) 
kell benyújtani oly módon, hogy az legkésőbb 2022. június 26-án 16.00 óráig 
megérkezzen. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. A fellebbezés 
tárgyi illetékmentes. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés - Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti - 
alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímtől 
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, továbbá a fellebbezés benyújtójának 
személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát igazoló okiratának 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. A 
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
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Indokolás 
 
 
Sárközi János József, a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölőszervezet által állított 
Tolna megyei roma nemzetiségi területi listáról mandátumot szerzett közgyűlési képviselő, 
2022. május 23. napján elhunyt.  
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) 
bekezdésének k) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása 
megszűnik a képviselő halálával. 
 
A Ve. 207/A. §-a szerint, 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. 
 
Az Njtv. 68. § (2) bekezdése értelmében a területi vagy országos listán mandátumhoz 
jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a 
mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi 
szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. 
 
A Fiatal Romák Országos Szövetsége, mint jelölő szervezet, a Ve. 207/A. §-ában foglaltak 
alapján, valamint az Njtv. 68. § (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott 
határidőn belül bejelentette, hogy a 2019. évi önkormányzati választásokon 
nyilvántartásba vett 9 fős területi listáról a 3. sorszám alatt szereplő Szancsik Máriát jelöli 
a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz eljuttatott beadványában a megüresedett 
képviselői helyre. A jelölőszervezet kérte a Területi Választási Bizottságot, hogy a 
megüresedett képviselői helyre jelölt Szancsik Mária mandátumát igazolja, és a 
mandátumot szerző képviselő részére a megbízólevelet adja ki.  
 
A mandátumok igazolása és a megbízólevelek kiadása ügyében a Tolna Megyei Területi 
Választási Bizottság választott tagjainak kellett döntést hoznia. 
 
Mindezekre tekintettel a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság Szancsik Mária 
mandátumát leigazolja és a megbízólevelet részére kiadja. 
 
A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság határozatát az említett jogszabályhelyre, 
továbbá Ve. 46. §-ára figyelemmel hozta. A jogorvoslati tájékoztatás Ve. 10. §-án, 221. §-
án, a 223-225. §-án és 330. § (3) bekezdésének c) pontján alapul. 
 
 
Szekszárd, 2022. június 23. 
 
 
 Dr. Fusz György 
 a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság 
 elnöke 


