Paksi Helyi Választási Bizottság
1/2021. (X. 7.) HVB határozata
döntés lemondás miatt megüresedett települési önkormányzati képviselői
mandátumról
A Paksi Választási Bizottság Szabó Ferenc Paks Vároa Önkormányzata Képviselő-testülete
tagjának Lemondása miatt megüresedett mandátumot a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet

bejelentése alapján a jelölő szervezet által eredetileg bejelentetett közös kompenzációs
lista?. he[yén szereplő Antóni József Jánosné részére kiadja.
A Paksi Helyi Választás! Bizottság felhatalmazza a bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet
Antóni József Jánosné részére átadja.
A határozat ellen a Tolna Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett i[letékmentes
fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2021. október 10-én 16.00
óráig megérkezzen a Paksi Helyi Választási Bizottsághoz.
A választási bizottság első fokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és Jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést jogszabály sértésre
hivatkozással, illetve a vá[asztási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.
A fellebbezést személyesen, levélben (7030 Paks, Dózsa 55-61.) vagy elektronikus levélben
(valasztasok~apaks.hu) lehet benyújtani.
Afellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVL törvény 223. 5(3) bekezdése
szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha lakcímétől (székhelyétől)
eltér postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójánakszemélyi azonosítóját, illetve ha 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-vétel számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy e[ektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
-

-

Indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 29. 5 (1) bekezdése O pontja alapján az önkormányzati képviseló’ megbízatása
megszűnik lemondóssal.
A Mötv. 30.5 (2)-(4) bekezdése alapján azönkormónyzati képviselő lemondhata képviselőtestülethez intézett írósbeli nyilatkozatóval is, melyet a polgórmesternek ad ót vagy juttat

et Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kelt A lemondás
nem vonható vissza. Az önkormányzati képviseló’ megbízatása megszűnik a képviseló’ által
meghatórozot~ a lemondóst követő egy hónapon belüli idóDontban, ennek hiányában a
lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat ótvételének napján.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 21. 5 (2) bekezdése szerint, ha a kompenzációs listáról megválasztott képviselő

kiesik helyére az eredetileg bejelentett listáról ajelöló’szervezet által bejelentettJelölt lép.
A választási e~árásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: ye.) 207/A. 5-a
alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a Jelölő szervezet legkésó’bb a

mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási
bizottságnól a mandátumot szerzőJelöltet
A Paks Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megállapítja, hogy a
Bizottság 72/2019.(X.16.) HVB határozatával állapította meg a 2019. évi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának paksi kompenzációs listás
eredményét, amely alapján Szabó Ferenc, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet (a
továbbiakban: jelölő szervezet) közös kompenzációs listáján mandátumot szerzett
képviselője.
Szabó Ferenc 2021. szeptember 30-án kelt, a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatában lemondott képviselői megbízatásáról, nyilatkozata szerint 2021.
szeptember 30. napjával, így nevezett képviselői megbízatása lemondás miatt a
nyilatkozatában megjelölt időpontban, 2021. szeptember 30. napjával megszűnt.
-

-

Ajelölő szervezet részéről Szántó Zoltán írásban 2021. október5-én, atörvényes határidőn
belül, a közös kompenzációs listáról megválasztott lemondás miatt megüresedett
önkormányzati képviselő! helyre Antóni József Jánosnét jelentette be, aki a 2021. október
6-án kelt nyilatkozata szerint az önkormányzati képviselői megbízatást vállalja, nincs
olyan tisztsége, amely összeférhetetlen lenne a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszűnteti.
-

-

A Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet eredetileg bejelentett a
Bizottság 30/2019. (IX. 05.) HVB határozatával a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választásán
nyilvántartásba vett közös kompenzációs listájának 7. helyén Antóni József Jánosné
szerepel.
-

-

A Bizottság megállapítja, hogy a Helyi Választási Iroda a bejelentett jelölt választójogát
2021. október 6-án ellenőrizte és azt rendben találta.
A Ve. 206. 5 (2) bekezdése alapján a megüresedett mandátum időközi választás nélküli

betöltése esetén a mandótum kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt
munkanapon belül kell átadni a megbízólevelet a képviselőnek. A Ve. 206. 5 (3) bekezdése
alapján a választási bizottság e hatáskörét a választási bizottság elnökére átruházhatja.
A Bizottság az idézett jogszabályi rendelkezések alapján megállapítja, hogy a lemondás

miatt megüresedett kompenzációs listás önkormányzati képviselői mandátum
betöltésére vonatkozó jelölő szervezet általi bejetentés a törvényes feltételeknek megfe[el,
a mandátum kiadásának törvényi fettéte[ei fennállnak, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
A Bizottság határozata a fenti jogszabályi rendelkezéseken, a jogorvoslatró[ szóló
tájékoztatás a ye. 221. 5-án, 223. 5-án, 224. 5 (1 )-(4) bekezdésén, 225. 5-án, 307/P. 5(2)
bekezdés c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény
28. 5 (1) bekezdésén és 2. mellékLete XIII. pontjának 8. alpontján alapul.
Paks, 2021. októberi.
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