HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3752 SZENDRŐ,HŐSÖK TERE 1.
Jegyzőkönyvi kivonat
Készült Szendrő Helyi Választási Bizottság 2013. április 24. napján megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből, melyen a bizottság 3 fő igen szavazatával, egyhangúlag, nem szavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2013.(IV.24.)sz. HVB határozat
Tárgy: Egyéni listás képviselői mandátum megüresedése
Szendrő Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény (a
továbbiakban Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az
alábbi
h a t á r o z a t o t hozza:
Szendrő Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy Tomorszki István egyéni listán
megválasztott képviselő képviselői mandátuma 2013. április 21-én polgármesterré történő
megválasztása miatt megüresedett.
A 2010. október 3-án tartott polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri
jegyzőkönyve alapján helyére Gajdosné Tolnai Klára Szendrő, Bebek György utca 13. szám
alatti lakos, jelölt lép.
Ezen határozat ellen a döntést követő 2 napon belül lehet fellebbezést benyújtani úgy,hogy az
legkésőbb 2013. 26 -án 16 óráig Szendrő Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen.
A fellebbezést a Területi Választási Bizottsághoz kell címezni (3525 Miskolc, Városház tér
1.),de a döntést hozó Helyi Választási Bizottságnál lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Indokolás
Szendrő városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3.
napján megtartott egyéni listás képviselő-választáson Tomorszki István mandátumot
szerzett. A képviselőt 2013. április 21. napján megtartott időközi polgármester választáson
polgármesterré választották.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban Övjt.) 21.§ (1) bekezdése kimondja, hogy ha az egyéni listáról megválasztott
képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

A 2010. évi helyhatósági választásokon a Gajdosné Tolnai Klára 272 szavazatot szerzett, ő a
következő legtöbb szavazatot elért jelölt, így a Helyi Választási Bizottság a megüresedett
mandátum betöltéséről a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A határozat a Ve. 105/A. § (2) bekezdés h) pontján, az Övjt. 21.§ (1) bekezdésén alapul.
A jogorvoslatról a Ve. 79-80. §-a rendelkezik, amely kimondja, hogy a választási bizottság
elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben
érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.
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