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MSZP kompenzációs listáról mandátumot szerzett jelölt bejelentése
Megyeri László aljegyző
Dr. Szendrei Éva

Tisztelt Helyi Választási Bizottság!
Dr. Uhrin Anna jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője levélben tájékoztatott, hogy Fülöp István Béla
önkormányzati képviselő, aki a 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az
MSZP gyomaendrődi kompenzációs listáján szerzett mandátumot, 2015. december 18-án elhunyt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdés i) pontja értelmében az
önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az önkormányzati képviselő halálával.
A haláleset miatt megüresedett képviselői hely betöltésére nem kell időközi választást kitűzni. A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény akként rendelkezik ebben az esetben, hogy ha a
kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által
bejelentett jelölt lép. Erre a jelölő szervezetnek a választási eljárásról szóló törvény 207/A. §-a alapján 30 napja van
a megüresedéstől számítva. Amennyiben a jelölő szervezet a meghatározott határidőig nem jelenti be az általa
megnevezett jelöltet, akkor a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép majd.
A HVI vezetője levélben tájékoztatta az MSZP jelölő szervezetet, hogy ha élni kívánnak a mandátumot szerző jelölt
bejelentésével, akkor a fentiek szerint jelezzék a Helyi Választási Bizottságnál, hogy a listájukról melyik jelöljük
szerzi meg a megüresedett mandátumot.
Tekintettel arra, hogy a kompenzációs listát állító Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet képviselője a Ve . 207/A.
§-a szerinti 30 napos határidőn belül, 2016. január 13-án a Helyi Választási Bizottságnál benyújtotta a TJ/1/2016
ügyiratszámú levelében, hogy a szervezet gyomaendrődi kompenzációs listáján 3. helyen szereplő Véháné Szedlák
Ildikót nevezi meg mandátumot szerző jelöltként, így a mandátumot a Vjt . 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
Véháné Szedlák Ildikó részére adja ki a Gyomaendrődi Helyi Választási Bizottság.
Javaslom a Tisztelt Helyi Választási Bizottságnak, állapítsa meg a bejelentett jelölt mandátum szerzését.

Döntési javaslat
"MSZP kompenzációs listáról mandátumot szerzett jelölt bejelentése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Helyi Választási Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Gyomaendrődi Helyi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt gyomaendrődi kompenzációs listáján
megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő határozatot:
A Gyomaendrődi Helyi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt kompenzációs listájáról megüresedett
mandátumot a Magyar Szocialista Párt listáján szereplő Véháné Szedlák Ildikó (szem. sz.: x-xxxxxx-xxxx, 5502
Gyomaendrőd, xxxxxxxxxxxxxxx) részére kiadja.
INDOKOLÁS
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) be-kezdés i) pontja értelmében
az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az önkormányzati képviselő halálával.
Fülöp István Béla önkormányzati képviselő, aki a 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán az MSZP gyomaendrődi kompenzációs listáján szerzett mandátumot, 2015. december 18-án elhunyt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése
szerint ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére
az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép.
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve .) 207/A. §-a szerint, 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.
Ha a jelölő szervezet a Ve . 207/A. §- ában meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre
a listán soron következő jelölt lép.
Tekintettel arra, hogy a kompenzációs listát állító Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet képviselője a Ve . 207/A.
§-a szerinti 30 napos határidőn belül – 201 6 . január 13 - á n a Helyi Választási Bizottságnál benyújtott TJ/1/2016
ügyiratszámú levelében – a szervezet a gyomaendrődi kompenzációs listáján 3. helyen szereplő Véháné Szedlák
Ildikót nevezte meg mandátumot szerző jelöltként, e tényre figyelemmel a mandátumot a Vjt . 21. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint a mandátumot Véháné Szedlák Ildikó részére adta ki a Gyomaendrődi Helyi
Választási Bizottság.
A határozat a Mötv . 68. §. § (2) bekezdésén, a Vjt . 21. § (2) bekezdésén, a Ve . 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve . 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az
illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a
62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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