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HATÁRozAT

oföldeák Község Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 20'l0. L. törvény 21.s (1) bekezdése alapján, Frank Mária egyéni listás önkormányzali képviselő lemondása
miatt megüresedett Ófoldeák község onkormányzati mandátum tárgyában meghozta az alábbi

határozatát:

Frank Mária települési képviselő 2018. január 1'|-én kelt ny|latkozatában - Írásban - 2018. január 15' napi
hatállyal lemondott önkormányzati képviselői egyéni listás mandátumáról, ezért képviselői megbízatása 2018.
január 1-i hatállyal megszűnt'
A2014. október'12_i helyi önkormányzati választás választási eredmény jegyzőkönyve alapján, az összesített
szavazatokat áttekintve a következő legtöbb szavazatot Mihalik Jánosné (6923 Óíöldeák, Széchenyi lstván u.
7.) független képviselő-jelölt kapta'
Mihalik Jánosné írásban nyilatkozott arról, hogy a megÜresedett képviselői helyre a képviselői megbízást vállalja.
A Helyi Választási Bizottság felhatalmazza Asztalos Zsuzsannát, a Választási Bizottság elnökét , hogy
Mihalik Jánosné részére adja át a képviselői megbízólevelet.

A határozat ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - a központi névjegyzékben szereplo választópolgár' jelölt'
jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélkü|i szervezet a
Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de Óföldeák község Helyi Választási Bizottságnál
(szavazatszámláló bizottság) - 6923 Óranea*, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. - előterjesztett fellebbezést nyújthat be'

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított
harmadik napon - 2018' január 25-én 16.00 óráig - megérkezzen a megtámadott határozatot hozó Helyi
Választási Bizottsághoz (6923 ÓÍöldeák, Bajcsy_Zsilinszky u. 2') A fellebbezésre irányuló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. $ (3) bekezdése szerinti alapját, 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, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját,
illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezésben Új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
A választási bizottság elsőfokú halározalajogerőssé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő
letelt.
A Helyi Választási Bizottság határozatát 2017' január22.napján Ótotoear község honlapján www'ofoldeak.hu,
valamint h irdetőtáblán leszi közzé.

lndokolás

Frank Mária az önkormányzati képvise lők 2O14. október 12' napján megtartott képviselő választáson egyéni listán
mandátumot szerzett. Nevezett telepÜlési képviselő 2018. január 11-én kelt nyilatkozatában - írásban - 2018.
január 15. napi hatállyal lemondott önkormányzati képviselői egyéni listás mandátumáról, ezért képviselői
megbízatása 2018. január '15-i hatállyal megszűnt. A lemondás nem vonható vissza.

Magyarország helyiönkormányzalairÓl szóló 2011. éviCLXXXIX. törvény (továbiakban: Mötv.) 29.s (1) bekezdés

D Éontja értelmében a lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik. A Mötv. 28.$-a
kimondja, hogy a helyi önkormányzati képviselő megbizatása, jogai és kÖtelezettségei a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg.

A Mötv. 30. (2)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően:
(2) az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő{estülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a
polgármesternex áo át vagy juttat el. Az Írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testÜlet következő ülésén ismertetni
kell.
(3) A lemondás nem vonható vissza'



(4) Az önkorm ányzaÍi képviselci 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 Ve 14. $ (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a
választások tisztaságának, torvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szÜkség esetén a
választás törvényes rendjének helyreállítása.
A Ve. 44. $ (1) bekezdés alapján a választási bizottság az úgy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült
minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe íoglalt döntést hoz.

AYe.202. $ (1) bekezdés szerint a szavazlkörí, valamint a választási eredményrol jegyzőkönyvet kell készÍteni.

A Ve.307/N's (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerÜleti választás
szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

Ótotaear Helyi Választási Bizottság a fenti re-ndelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján
összesítette a jegyzőkönyv adatait és megállapította a választás eredményét jegyzőkönyvbe foglalva.
A HVB ezenjegyzőkönyv alapján _ az-összesített szavazatokat áttekintve - megállapította, hogy Ót<itoeat
településen a 2014' október 12-i önkormányzati képviselők általános választásán a soron következő legtöbb
szavazatot Mihalik Jánosné független képviselő-jelölt kapta, aki írásban nyilatkozott arról, hogy a megÜresedett
képviseloi helyre a képviselői megbízást vállalja, ezért' a megÜresedett önkormányzati képviselői helyre ő lép.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L' törvény 21.$ (1)

bekezdésében foglaltak alapján: ,,Ha az egyéni listárÓl megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a
következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.''
A Ve. 49.$ (2) bekezdés alapján a választási bizottság határozatát - a személyes adatok - kivételével -
nyilvánosságrahozza. A HVB a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező rész szerint intézkedett.
A Mötv. 28.s (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei
megválasztásával keletkeznek.

Felhívja a HVB a Helyi Választási lrodát, a Ve' 207'$ (1) és (2) bekezdése szerinti nyilvántartásban a jelen
határozatban foglalt változások átvezetésére.

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részbe foglaltak szerint döntött.

A HVB határozata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21.s (1) bekezdésén, a Ve' 14.$ (2) bekezdésén,44.$ ('l) bekezdésén, a9.S(2) bekezdésén,200.$-án' 202's (1)

bekezdésén,206.$-án,223's (3) bekezdésén,307/N s (1) bekezdésén, a Mötv.28.s (1) bekezdésén,29.s (1)

bekezdés f) pontján, 30. s (2)-(4) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás aYe. 221. $ (1) bekezdésén, az
illetékről szÓló tájékoztatás az 1990. évi XClll' torvény 33. s (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Ótotoear, 2018. január 22'

A határozatról éÉesítést kap:
- Mihalik Jánosné független jelölt
- HVB elnök
- HVlvezetője
- Nyilvánosság - helyben szokásos módon
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Asztalos Zsuzsanna
HVB elnök


