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Helyi Váiasztási Bizottság
3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60.

Tel.: 36/482-001, 36/482-804
Fax: 36/482-803

ÁTÁNYI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTFSÁG
3/2016.(X.3.) HATÁROZATA

Átány Község Helyi Választási Bizottsága, DÁNYI TIBOR BÁLINT, Átány Községi Önkormányzat
Képviselő-testület tagjának lemondására tekintettel, a megüresedett mandátum betöltése
tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Átány Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán független jelöltként indult Dányi Tibor
Bálint képviselő 2016. szeptember 30. napjával történt lemondására tekintettel, a 162
szavazattal soron következő SZÓRÁD IMRE mandátumát igazolja és megállapítja, hogy
részére a megbízólevél kiadható.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz címezve Átány Község
Helyi Választási Bizottságánál (levélcím: 3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60., e-mail: polhiva~t
online.hu, faxszám: 36/482-803).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 6. napján 16 óráig
megérkezzen. .

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a kérelem, választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223.*
(3) bekezdése szerinti alapját,
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b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és-ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér- postai értesítési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és Számát vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba- vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának tefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illtetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény 33.* (2) bekezdés 1. pontja alapján
illetékmentes.

Indokolás:

Dányi Tibor Bálint Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, 2016.
szeptember 30. napjával mandátumáról lemondott.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 29. 5(1) bekezdés f) pontja értelmében, a képviselő lemondásával megbízatása
megszűnik. Ugyanezen törvény 28. 5(1) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselő
megbízatása, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével megszűnnek.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. 5(1) bekezdésében foglaltak szerint, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő kiesik,
helyére a következő legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt lép.

A Mötv. 28.5 (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a HVB jelen határozat rendelkező része szerint
határozott.
A HVB megállapítja, hogy Szórád Imre Új képviselő részére, a ye. 206. 5 alapján a képviselői
megbízólevél kiadásának és a Mötv. 28. 5(2) bekezdése szerinti eskü letételének törvényes
akadálya nincs.

A HVB felhívja az Átányi Közös Helyi választási Irodát hogy a ye. 207.5 (1) bekezdése szerinti,
a megválasztott képviselőkről a Nemzeti Választási Iroda által vezetett nyilvántartásban)
ugyanezen 5(2) bekezdésében foglaltak alapján, jelen határozat szerinti változásokat a
központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló
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17/2013.(Vll.17.) KIM rendelet 19-20. 5-aiban foglalt rendelkezések betartása mellett
történő átvezetése érdekében, a szükséges intézkedést tegye meg.

A határozat a ye. 200.5-án, a 206 5.-án, Illetve a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. év L. törvény 21.5 (1) bekezdésén, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a ye. 221.5. (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi
XCII. törvény 33.5 (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Átány, 2016. október 3.
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