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78/2010. (X. 12.) sz. határozata
A Helyi Választási Bizottság – 2010. október 12–én megtartott ülésén – a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (2) bekezdésében megállapított
hatáskörében eljárva Dr. Horváth Viktor Gergő képviselői megbízatásról történő lemondása
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Helyi Választási Bizottság Dr. Horváth Viktor Gergő képviselői mandátumról lemondását
tudomásul veszi, egyben megállapítja, hogy a Városvédők Egyesületének bejelentése alapján
a megüresedett helyre Rábai Zita lép.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (2131 Göd, Pesti út 81.,
fax.: 27/345279). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 14-én
16.00 óráig megérkezzen.
Indokolás
I.
A Városvédők Egyesülete a 2010. október 3-i önkormányzati választáson 1 db kompenzációs
listás mandátumot szerzett, melyről a határidőben leadott és a HVB által nyilvántartásba vett
lista alapján Dr. Horváth Viktor Gergő szerzett meg. Erről a mandátumról Dr. Horváth Viktor
Gergő 2010. október 11-én írásban lemondott.
Ugyenezen napon a Városvédők Egyesületének képviseletében eljáró Rábai Zita bejelentette,
hogy a megüresedett kompenzációs listás helyet Rábai Zita fogja elfoglalni.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv.
2.§ d) pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnésének egyik módja a
lemondás. Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával is, amelyet a polgármesternek ad át vagy juttat el. A lemondás nem vonható
vissza. Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott –
legfeljebb egy hónapon belüli – időpontban, amennyiben ilyen időpontot a lemondásban nem
jelöl meg, a lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozat átvételének napján.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21.§(2) bekezdése szerint ha a kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére
az eredetileg bejelentett listáról, a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. A választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115.§ (2) bekezdése szerint ha a kompenzációs listáról
megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30
napon belül jelentheti be az új jelöltet az illetékes választási bizottsághoz.

Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115.§(2) bekezdésében
meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron
következő jelölt lép.
A 24/2006.(IX. 17.) OVB állásfoglalás szerint az önkormányzati képviselő megbízatása az
eredmény jogerőre emelkedésével, a választás napjára visszaható hatállyal keletkezik, így a
választás jogerőre emelkedését követően amennyiben egy képviselő nem kívánja betölteni a
listán megszerzett mandátumát, a képviselő lemondására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
II.
A határozat az 1997. évi C. törvény 115.§ (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.§ (2) bekezdésén, a
24/2006.(IX. 17.) OVB állásfoglaláson, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. §-án, 80.
§-án, a 81. §-án alapul.
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