Pátka Község Helyi Választási Bizottsága
1/2012.(V. 25.) számú határozata
Ifj. Hollósi Dezső lemondása folytán megüresedett mandátum kiadásáról a Helyi
Választási Bizottság 1/2012. (V.25.) sz. HVB határozatával 3 igen szavazattal, a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A § (2) i) bekezdésében
megállapított hatáskörében eljárva meghozta a következő határozatot:
Pátka Község Helyi Választási Bizottsága Ifj. Hollósi Dezső (független jelölt) helyi
önkormányzati képviselő lemondása folytán megüresedett, helyi önkormányzati
képviselői mandátumot a 2010. október 03-án megtartott választás eredménye
alapján, a szavazatszám szerinti sorrendben következő Buda Józsefnek (független
jelölt) -azonosítója: 252- részére rendeli kiadni.
Pátka Község Helyi Választási Bizottsága megbízza a bizottság elnökét, hogy
nevében eljárva kiadja a települési önkormányzati képviselőnek a megbízólevelet
A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított kettő
napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz (8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.) címzett fellebbezést lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb
2012. május 27-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A
fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(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.
INDOKOLÁS
I.
Ifj. Hollósi Dezső a 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választása után Füri Béla lemondását követően jutott mandátumhoz
a választáson elért eredménye alapján, soron következőként.
Ifj. Hollósi Dezső képviselő a polgármesternek benyújtott, Képviselő-testülethez
intézett írásos nyilatkozatában 2012. május 23-i hatállyal lemondott Pátka Község
önkormányzati képviselői megbízatásáról, ezáltal az elnyert képviselői
mandátumáról.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény 2. § d) pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása
lemondással megszűnik. A lemondás nem vonható vissza. A hivatkozott
rendelkezéseknek megfelelően Ifj. Hollósi Dezső képviselői megbízatása a képviselő
lemondása következtében megszűnt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 21. § (1) szerint, Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik
meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

A Helyi Választási Bizottság 2010 október 03-án készült jegyzőkönyve alapján
megállapította, hogy 215 szavazattal a soron következő képviselőjelölt Buda József
független (azonosítószám: 252).
II.
Buda József nyilatkozott arról, hogy van választójoga, a jelölést elfogadja és nincs
olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetőleg
megválasztása esetén arról lemond. A HVB megállapította, hogy nincs törvényi
akadálya Buda József mandátum szerzésének.
A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottsága rendelkező részben foglaltak szerint
rendeli el a mandátum kiadását.
III.
A HVB hatásköre és határozata a 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, 2000.
évi XCVI. törvény 2. § d) , valamint 3. § (4) b) pontjában, az 1997. évi C. törvény
105/A § (2) i), bekezdésében, valamint a HVB 1/2012. (V. 25.) sz. határozatában
foglaltakon alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 4. §-ának (3) bekezdésén, 79. §-ának (1) és
(2) bekezdésén, 80. §-ának (1) és (2), továbbá (4)–(5) bekezdésén alapul.
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