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Somlóvásárhely község helyi választási bizottsága
1/2019.(I.31.) HVB határozata
Somlóvásárhely Község Helyi Választási Bizottsága Somlóvásárhely településen megüresedett
települési önkormányzati képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
Somlóvásárhely Község Helyi Választási Bizottsága a Somlóvásárhely településen
megüresedett települési önkormányzati képviselői mandátumot Jakab Gyula független jelölt
részére kiadja.
A határozat ellen a 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 levélben
a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
címzett fellebbezést nyújthat be Somlóvásárhely Község Helyi Választási Bizottságnál (cím:
8471 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1., e-mail: jegyzo@Somlóvásárhely.hu).
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2019. február 4. napján 16.00 óráig
megérkezzen.
Indokolás
Bakos István, a települési önkormányzati képviselők 2014. október 12-én megtartott
választásán mandátumot szerzett települési önkormányzati képviselő, a 2019. január 21-én kelt,
Somlóvásárhely Község Polgármesterének átadott nyilatkozatában 2019. január 21-ei hatállyal
lemondott az önkormányzati képviselői mandátumáról. A lemondás nem vonható vissza.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján a lemondással az önkormányzati képviselő
megbízatása megszűnik. Az Mötv. 30. §-a szerint: „(1) Az önkormányzati képviselő a
képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás
megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés
elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén
ismertetni kell.
(3) A lemondás nem vonható vissza.
(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a
lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének
vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (1) bekezdése szerint: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg,
helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”

A Helyi Választási Bizottság a települési önkormányzati képviselők 2014. évi általános
választására 18 képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A következő legtöbb szavazatot elért
jelölt Jakab Gyula független jelölt, aki nyilatkozott arról, hogy a megüresedett mandátumot be
kívánja tölteni.
A fentiek miatt a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A határozat az Mötv. 29. § (1) bekezdés f) pontján és a 30. §-on, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdésén, a
223. § (1) és (3) bekezdésein, a 224. § (1)-(4) bekezdésein alapul.

Somlóvásárhely, 2019. 01.31.
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