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Szombathely Megyei Jogú Város
Helyi Választási Bizottsága
128/2019. (X.22.) HVB számú határozata
Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános
választásának eredményeként a kompenzációs lista eredményeit megállapító
126/2019.(X.17.) HVB számú határozattal a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt kompenzációs listájáról mandátumot szerző Dr.
Balázsy Péter lemondása miatt megüresedő helyi önkormányzati képviselői helyet – a
jelölő szervezetek által bejelentett - Lendvai Ferenc részére rendeli kiadni.
E határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb e határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen Szombathely Megyei Jogú
Város Helyi Választási Bizottságához (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.,
valasztas@szombathely.hu). A fellebbezésről a Vas Megyei Területi Választási
Bizottság dönt.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – a postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi
azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló
igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében
a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának
nevét, telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
Tekintettel arra, hogy Szombathely településen a helyi önkormányzati
képviselőválasztás 01-69. számú egyéni választókerületében a HVB választási
eredményt megállapító határozata ellen nem érkezett jogorvoslati kérelem, így azok
2019. október 16. napján 16,00 órakor jogerőre emelkedtek, és a Bizottság a 6 listás
mandátum vonatkozásában a 126/2019.(X.17.) HVB számú határozatával
megállapította a kompenzációs listás választási eredményt.
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2019. október 22. napján Szombathely Megyei Jogú Közgyűléséhez címezve Dr.
Balázsy Péter írásban bejelentette, hogy képviselőségéről lemond. Tekintettel arra,
hogy a fenti képviselő a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt listájáról szerezett mandátumot, ezért a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt a lemondás következtében megüresedő helyi
önkormányzati képviselői helyre Lendvai Ferencet jelentette be.
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere ezen lemondásról, illetve a delegáló
szervezetek bejelentéséről a Bizottságot értesítette. A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.§ (2) bekezdése
kimondja, ha a (…) kompenzációs (…) listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére
az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. A
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A.§ kimondja, ha a listán
megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum
megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál
a mandátumot szerző jelöltet.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29.§ (1)
bekezdés f) pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik
lemondással. E törvény 30.§ (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az
önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek (…) ad át vagy juttat el. A 30.§ (4)
bekezdése szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő
által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek
hiányában a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.
Tekintettel arra, hogy a lemondás nem tartalmazott időpontot, és az írásbeli nyilatkozat
átvételére 2019. október 22. napján került sor, ezért Dr. Balázsy Péter megbízatása
2019. október 22. napján megszűnt.
A jelölő szervezet a lemondás folytán kiesett képviselő helyére bejelentette a
mandátumot szerző jelöltet ezért a mandátum kiosztása tárgyában a Bizottság e
határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.
E határozat a Ve. 207/A.§-án. a 2010. évi L. törvény 21.§ (2) bekezdésén alapul, a
jogorvoslati jogot a Ve. 221.§, 223-224.§, a 241.§, és a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontja
alapján biztosítja.

Szombathely, 2019. október 22.

Dr. Popgyákunik Péter sk.
a Választási Bizottság elnöke
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