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időközi egyéni listás képviseIő-váIasztás kitűzéséről

A Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottság a Kuprivecz Miklósné képviselő és Bodó
Csabáné képviselőjelölt lemondása miatt megüresedett egy helyi önkormányzati képviselői
helyre 2020. január 12. napjára kitűzi az időközi vá|asztást, meti az egyéni listán megváIasztott
képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent.

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az ügyben érintett természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Zala Megyei Területi Yálasztási Bizottságnak
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. l0.) címezve nyújthat be (személyesen, levélben: Rédicsi
Közös Önkormányzati HivataI, Rédics, Vasút u. l0., telefaxon: 92l553-069, elektronikus
levélben: kozoshivatal@redics.hu) úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő
harmadik napon 16 őráig megérkezzen a Lendvadedes Községi Helyi Választási Bizottsághoz. E
határidő elmu|asztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezés
tartalmi követelményeit a vá|asztási e|járásról szőlő 2013. évi XXXU. törvény (továbbiakban:
Ye.) 224. § (3)-(4) bekezdése tartalmazza. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók,

Indokolás

Kuprvivecz Miklósné 20l9. október l5-én lemondott képviselői mandátumáról, a vá|asztás
eredménye 2019, október 16-án vált jogerőssé. A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. október 13, napjára kitűzött választásán még egy képvisetőjelölt indult,
Bodó Csabáné, aki 2019. október 16-án nyilatkozott arról, hogy nem vállalja a megbizatást.
Lendvadedes községben a képviselő{estület |étszáma 3 fő, a főállású polgármester mellett 2 fő
képviselő választható meg. Hosszú távon a törvényes működéshez szükséges mindkét képviselői
hely betöltése. Mivel az egyéni listán megválasztott képviselők száma a képviselő-testület
működéséhez szükséges létszám alá csökkent, az üres helyre időközi választást kell kitűzni, A
helyi választási bizottság a törvényben foglalt határidők figyelembevéte|ével az időközi
v á|asztást 20 19 . 1anuát 1 2. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
Ahaíározat a Ve. 6. §-án, 8. §-án, l1. §-án,46. §-án, 302. §-án, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 2l. § (4) bekezdésén
alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. l0. § (1) és (3) bekezdésén,221. § (1) bekezdésén,223. §
(1) és (3)bekezdésén,224, § (1)-(4)bekezdésén,225. §-án és 307lP. § (2)bekezdós c)pondán,
az illetékmentességről szóló tájékoztaíás az illetékekről szó|ó l990. évi XCIII. törvény 33. §
(2) bekezdés l. pontján alapul.
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