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1/2013.(V.29.) számú HVB HATÁROZAT 

T á r g y : Megüresedett helyi önkormányzati 
képviselői mandátum betöltése 

Szendrőlád település Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/1. § (6) 
bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
Horváth Szilveszter (független jelölt) helyi önkormányzati képviselő megbízatásáról történő lemondása 
miatt megüresedett Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi képviselői mandátuma 
tárgyában 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta: 

Szendrőlád település Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a 2011. szeptember 18. napján Szendrőlád 
községben megtartott időközi polgármester- és helyi önkormányzati képviselők választáson mandátumot szerzett 
Horváth Szilveszter (független jelölt) helyi önkormányzati képviselő megbízatásáról történő lemondása 
miatt - nevezett személy 2013. április 30-én megtartott képviselő testületi ülésen történt lemondása alapján, 
(Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről készült 11/2013. számú jegyzőkönyve) 
- Horváth Szilveszter helyi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnt, a helyi önkormányzati képviselő 
helye megüresedett. 

A Helyi Választási Bizottság a megüresedett helyi önkormányzati képviselői mandátumot a 2011. 
szeptember 18. napján megtartott időközi polgármester- és helyi önkormányzati képviselők választáson 20. 
sorszám alatt szereplő 217 szavazatot kapott Rőczei Károly független egyéni listás jelöltnek 

r e n d e l i k i a d n i . 

A határozat ellen jogszabálysértésre való hivatkozással, a határozat meghozatalától számított 2 napon belül a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 Miskolc, Városház tér 1.) címzett 
fellebbezést lehet benyújtani Szendrőlád település Helyi Választási Bizottságánál (3751. Szendrőlád, Fő út 63. 
telefax:06-48-529-202) úgy, hogy az legkésőbb 2013. május 31. napján (péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A 
határidő jogvesztő. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 79.§ (2) bekezdése szerinti jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint választása szerint 
telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
A fellebbezés a választási bízottság határozatának meghozataláig visszavonható, a Választási Bizottság azonban 
az eljárást hivatalból folytathatja. 

I N D O K O L Á S 

A Helyi Választási Bizottság a 2011. szeptember 18. napján megtartott időközi polgármester- és helyi 
önkormányzati képviselő választáson kiállított szavazóköri jegyzőkönyv alapján megállapította, hogy Horváth 
Szilveszter (független jelölt) 290 db érvényes szavazattal Szendrőlád Község Önkormányzata képviselőjeként 
szerzett mandátumot. 
A Horváth Szilveszter helyi önkormányzati képviselő megbízatásáról történő lemondása miatt - tekintettel 
nevezett személy 2013. április 30 -án megtartott képviselő-testületi ülésen történt lemondására - Horváth 
Szilveszter helyi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnt, a helyi önkormányzati képviselő helye 
megüresedett. 
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 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 2011. szeptember 18. napján megtartott időközi polgármester- és helyi önkormányzati képviselő választás 
eredménye szerint a legtöbb szavazatot Rőczei Károly szendrőládi lakos független egyéni listás jelölt érte el, aki 
2013. május 29. napján kelt nyilatkozatában a helyi önkormányzati képviselői megbízatást vállalja. 

A fent leírtak alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A határozat a fent említett jogszabályhelyeken, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 29/B.§-
án alapul. A jogorvoslat lehetőségét ugyanezen törvény 4. § (3) bekezdése, valamint a 79. §-a biztosítja, melynek 
feltételeit a 80. § ismerteti. 

Felelős: HVB elnöke 
Határidő: azonnal 

Szendrőlád, 2013. május 29. 


