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Halimba Önkormányzata Képviselő
megüresedett mandátumának betöltése

Testülete

lemondás

miatt

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) f) pontja szerint kiesett egyéni listás képviselő
helyének betöltése az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Hvtv.) 21. § (1) bekezdése alapján, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 44. § (1)
bekezdése biztosította jogkörénél fogva a halimbai Helyi Választási Bizottság az alábbi
HATÁROZATOT
hozza:
A 2019. évi önkormányzati választáson egyéni listáról megválasztott Lukács
Zsanett képviselő Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületében
viselt és lemondása nyomán megszűnt képviselői mandátuma betöltése
érdekében helyére a legutolsó önkormányzati választáson a következő legtöbb
szavazatot elért, nem képviselő-testületi tag jelölt, Vajainé Szijártó Margit lép.
A Helyi Választási Bizottság jelen határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet, a döntéstől számított három napon belül a Nemzeti
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási
Bizottsághoz úgy, hogy az legkésőbb 2021. július 2. napján 16.00 óráig
megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a
kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és — ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi
azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosító
igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
INDOKOLÁS
A Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13-ára kitűzött egyéni listás
önkormányzati képviselő-választás eredményét megállapító határozatával Halimba
Községben képviselői mandátumhoz jutott Lukács Zsanett lemondott, mely alapján a Mötv. vonatkozó rendelkezésével összhangban - ezen tisztsége megszűnt, a
mandátum betöltetlen.
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A Hvtv. 21. § (1) bekezdését alkalmazva a Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a
választás eredményét rögzítő dokumentumokat, melyek alapján a település egyéni
listás képviselőjelöltjei közül az eredetileg mandátumhoz nem jutottak közül a legtöbb
szavazatot Vajainé Szijártó Margit kapta, így ő léphet a lemondott képviselő helyébe.
Vajainé Szijártó Margit a mai napon írásban nyilatkozott arról, hogy a képviselői
tisztséget elfogadja, mandátumával élni kíván.
A Helyi Választási Iroda vezetőjének nyilatkozata alapján Vajainé Szijártó Margit a
tisztségre választható, mivel megfelel a mandátum megszerzéséhez szükséges
jogszabályi feltételeknek.
A Helyi Választási Bizottság hatásköre és illetékessége a Ve. 14. § (1) bekezdése és
304. § c) pontja; a határozat rendelkező része a Hvtv. 21. § (1) bekezdése és a Ve.)
44. § (1) bekezdése; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve.) 44. § (1)
bekezdése, 10. §-a, 221. § (1) bekezdése, 223-225. §-ai, valamint a 307/P. § (2)
bekezdés c) pontja rendelkezésein alapul.
A határozat elektronikus és helyben szokásos módon való közzétételéről a Helyi
Választási Iroda gondoskodik.
Halimba, 2021. június 29.

Kovács Attila elnök
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