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Önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum kiadásáról

A Resznel< Községi Hell,i Választási Bizoítság az Antal Tamás Béla önkormányzati képviselő
lemondása rniatt megüresedett települési önl<ormányzati l<épviselői mandátumoí az egyéni listán
következő legtöbb érvényes szavazatot elért Horváth István fuggetlen jelölt részére adja ki.

A határozü ellen fellebbezésnek van lrelye, rnelyet az ügyberr érintett természetes és jogi
személy. jogi személyiség nélküli szervezet a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnak
(8900 Zalaegerszeg. Kosztolányi u. l0.) címezve nyú.ithat be (személyesen, levélben: Rédicsi
Közös Önkormányzati Hivatal, Rédics, Vasút u. 10,. teleíbxon: 92l553-069, elektronikus
levélben: kozoshivataliZ-i)redics,lru) úg1,, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő
harmadik napon l6 óráig megérkezzen a Resznel< Községi Helyi Választási Bizottsághoz. E
határidő elmulasztása .iogvesztó lratályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezés
tartalmi követelményeit a választási eljárásról szóló 20l3. évi XXXVi. törvény (továbbiakban:
Ye.) 224. § (3)-(4) bel<ezdése tartalmazza. A f-ellebbezésben új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.

Indokolás

Antal Tamás Béla önl<ormányzati l<épviselő lemondott, megbízatása a Magyarország helyi
önkormányzatairól szólő 20l l. évi CLXXXIX. törvérry 30. §-a alapján 2019. november l2-én
megszűnt, Ha az egyéni listáról megválasztott l<épviselő helye üresedik rneg, helyére a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2019. október l3-án tartott választáson a egyéni listás
választás jegyzőkönyve alap.ián a szavaz,aíszám szerinti sorrendben a következő legtöbb
szavazaíot elért.jelölt Horváth István firggetlerr jelölt 55 szavazattal. A helyi választási bizottság
az Aníal Tamás Béla lemondása miatt megüresedett önl<ormányzati képviselői mandátumot
Horváth István részére adja l<i.

AhatározataYe,46. §-án,200. §-án,206. § (2) bekezdésén és 307N. § (1) bekezdésén, valamint
a helyi önkormányzati képviselók és polgármesterek választásáról szőló 2010. évi L, törvény
2l. § (l) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról való íájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésén,
22l. § (l) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésén, 224, § (1)-(4) bekezdésén, 225. §-án és
307lP. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékrnentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló
1990. évi XClIl. törvény 33. § (2) bekezdés l, pontján alapul.
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