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3/2023. (II. 1.) HVB határozat Tárgy: Megüresedett képviselői mandátum 
betöltése 

HATÁROZAT 

Kőröstetétlen Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a kiesett képviselő 
mandátumának betöltése tárgyában - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 44. § ( 1) bekezdése és a helyt önkormányzati képviselők és a 
polg{mnesterek választásáról szóló 20 10. évi L. törvény 21. § ( 1) bekezdése alapján -
megitllapítja , hogy a lllegüresccletl egyéni listás képviselői mandátumot 

Farkas Mónil<n (2'145 Kőröstctétlcn, Jilszlrnrnj enői út 2.) független képviselő-jelölt szerzi 
meg. 

A határozat ellen a mcghozala!Mól SZéllllított három napon belül - jogszabálysértésre való 
hivatkoz{tssal - a Pest Vármegyei Területi Választúsi Bizottsághoz (1052 Budapest, Városház 
u. 7.) címezve a megtámadott határozatot hozó vál<1sztási bizottságn{tl illetékmentes .fellebbezés 
nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb 2023. febntlll' 4-én 16 óráig mcgél'kezze11. A 
follebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidö jogvesztö. 

A határozat ellen a fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség 
nélküli szervezet személyesen (2700 Cegléd, Kossuth tér l .) levélben, telefaxon (53/511-406) 
vagy elektronikus levélben (jegyzo@cegledph.hu) Kőröstetétlen Község Helyi Választási 
Bizottságánál te1jesztheti e lő . 

A fellebbezésnek tartalnrnznia kell : 
a kérelem - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti - alapját; 
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és- ha a lakcímétől (székhelyétől) 
eltér - postai értesítési címét; 
a kérelem benyújtójilnak személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel nem renclelkezö választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a 
magyar állnmpolgilrságát igazoló okín1tának típusát és számát, vagy jelölőszervezet 

vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántart{1sba-vétel számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetve 
kézbesítési megbízottjának nevét és telefax szúmát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezési 
eljárás illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

Pásztor Roland (2745 Kőröstctétlen, Alkotmány utca 6.) a 2019. október 13. napján megtartott 
helyi önkormányzati képviselő-választáson független jelöltként önkormányzati képviselői 
mandátumot szerzett képviselő 2023. január 15-én - polgármester megválasztása napján
lcmondott képviselői nrnndátumáról. 
Az Mötv. 29. § ( l) bekezdés/) pontja szerint lemondással a képviselő megbízatása megszíínik. 



A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló 20 l 0. évi L. törvény 
21. § (1) bekezdése alapján, ha az egyéni listáról megválAsztott képviselő helye üresedik meg, 
helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 

A llelyi Választási Bizottság megállapította, hogy a 2019. október 13-án megtartott általános 
helyhatósági választások jogerős eredménye alapján a soron következő legtöbb szavazatot elért 
jelölt Farkas Mónika független jelölt, így a megüresedett mandátum betöltésére jogosulttá vált. 

A Ve. 206. § (2) bekezdése alapján a megüresedett mandátum időközi választás nélküli 
betöltése esetén a mandátum kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő öt napon 
belül kell átadni a megbízólevelet a képviselőnek. 

A IJVB hat{irozatát a fentiek alapjíu1 a Ve. 44. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a 
Ve. 46. §-ára való figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg. 

A határozat közlésére a Ve. 48. §-a szerint kerül sor. 

A fellebbezés bt:ny(tjtására a Ve. 22 1. §-ában, a 223. §-itban, a 224. § (l)-(4) bekezdéseiben, a 
225. §-cíban, valamint a 307/P. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak, a jogves:t.lő határidő 
sz{unítására a Ve. 10. § (1 )-(3) bekezdéseiben foglalt rendelk~lések vom1tkoz11ak. 

Az illetékmentességről szóló t{tjékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCHL törvény 28. § 
( 1) bekezdése, va lamint 2. melléklete XIll. fejezet 8. pontján alapul. 

Köröstetétlen, 2023. febrnár 1. 
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f.arkas Mónika 
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