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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

4/2015. (II. 24.) FVB  számú  határozatával 
 

 

kettő igen szavazattal, Szilcer-Likovics Olga lemondása folytán megüresedett mandátum 

ügyében, egyhangúlag a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság Szilcer-Likovics Olga lemondása folytán megüresedett 

fővárosi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátumot a Ruszin Kulturális 

Egyesület fővárosi listájának 4. helyén szereplő Hoffer Viktória részére rendeli kiadni.  

 

A határozat ellen  ogszabálysértésre hivatkozással, a meghozatalt l szám tott három napon 

belül a központi név egyzékben szereplő választ polgár,  elölt,  elölő szervezet, továbbá az 

ügyben érintett természetes és  ogi személy,  ogi személyiség nélküli szervezet a  emzeti 

Választási Bizottsághoz   mzett fellebbezést nyú that be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

 1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2015. február 27-én (péntek) 16.00  ráig megérkezzen. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell benyú t  ának nevét, lak  mét  székhelyét) és — ha a 

lak  métől  székhelyétől) eltér — postai értes tési   mét, személyi azonos t  át, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lak  mmel nem rendelkező választ polgár nem rendelkezik 

személyi azonos t val, a magyar állampolgárságát igazol  okiratának t pusát és számát, vagy 

 elölő szervezet vagy más szervezet esetében a b r sági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levél  mét, illetőleg kézbes tési 

megb zott ának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levél  mét. A fellebbezésben ú  

tények és bizony tékok is felhozhat k. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Szilcer-Likovics Olga a 2014. okt ber 12-én megtartott területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán a Ruszin Kulturális Egyesület fővárosi területi listá ának 1. helyéről 

mandátumot szerzett képviselő — 2015.  anuár 10-én kelt nyilatkozatával 2015.  anuár 19-i 

hatállyal mandátumár l lemondott. Lemondását a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat 4/2015. (01. 30.) számú határozatával tudomásul vette. 

 

A nemzetiségek  ogair l sz l  2011. évi CLXXIX. törvény  továbbiakban:  ek. tv.) 68. § (2) 

bekezdése szerint a területi vagy országos listán mandátumhoz  utott nemzetiségi 

önkormányzati képviselő megb zatásának megszűnése esetén a mandátumot — a listán 

eredetileg is szereplő  elöltek közül — a listát áll t  nemzetiségi szervezet által megnevezett, 

ennek hiányában a listán soron következő  elölt szerzi meg. 
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A választási el árásr l sz l  2013. évi XXXVI. törvény  továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a 
 

szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a  elölő szervezet legkésőbb a 

mandátum megüresedésétől szám tott harmin adik napon  elentheti be a választási 

bizottságnál a mandátumot szerző  elöltet. 

 

A  elölő szervezet 2015. február 14-én kelt, a Fővárosi Választási Bizottságnak   mzett 

levelében a listá án eredetileg a 4. helyen szereplő Hoffer Vikt ria részére kérte a mandátum 

kiadását. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a hivatkozott  ogszabályi rendelkezések alap án a Ruszin 

Kulturális Egyesület fővárosi területi listá án a 4. helyen szereplő Hoffer Vikt ria részére 

rendelte kiadni a mandátumot. A Fővárosi Választási Bizottság Hoffer Vikt ria részére a 

megb z levelet  elen határozata  ogerőre emelkedését követően kiad a.  

 

A határozat a  ek, tv. 68. §  2) bekezdésén, a Ve. 207/A. §, a  ogorvoslati lehetőségről sz l  

tá ékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. §  1) bekezdésén, 223. §-án, 224. §  1)- 4) bekezdésén, 

valamint 225. §-án alapul. 
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