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Vigantpetend község Helyi Választási Bizottsága Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201I. évi CLXXXIX. tv. 29. § (1) bek. f) pontja, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
2I. § (1) bekezdése alapján Marton Istvárrné Vigántpetend, Kossuth u.9.sz.
önkormányzati képviselő lemondása miatt megtiresedett mandátum kiadása tárgyában
meghozta azalábbi.

határozatot

Marton Istvánné Vigántpetend, Kossuth u.9.sz. alatti lakos 2016. jarrurár 11. napi
iktatású Vigántpetend község ÖnkormányzataPolgárrnesterének címezett - levélben
bejelentette lemondását 2016. januar 31. nap hatállyal, ezértképviselői megbízatása
az általa megjelölt időpontban megszűnt.

A Vigántpetendi Helyi Választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett
önkormányzati képviselői mandátumot a Vigántpetend település egyéni listáján a
következő legtöbb szavazatot (29) elért jelölt, Giricz Zoltán 8293 Vigrántpetend, József
A.u.I7.sz. alatti lakos részére adja ki.

A Vigántpetendi Helyi Választási Bizottság elrendeli a hatérozat közzétételét a
Vigantpetendi Önkorm ány zat honlapj tín (www.vigantpetend.hu).

A határozat ellen meghozatalátőI számított 3 napon belül a központi névjegyzékben
szereplő választópolgrár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon
vagy elektronikus levélben a Veszprém Megyei Területi Választási Bízottsághoz
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) címzett fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés a
Vigántpetend Helyi Választási Bizottsághoz (8293 Vigántpetend, Kossuth u.32.tel:
871437-029 e-mail cím: vigantpetend@freemail.hu)kell előterjeszteni úgy, hogy az
legkésőbb 2016. februar 7. napjan 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés
tár gy ánáI íb gva illetékmente s,

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabéúysértésre való hivatkozást, a benyújtó
nevét, lakcímét, a lakcímtől eltérő székhely esetén a postai értesítési címét, kózbesítési
megbízott esetén annak nevét, címét. Tartalmaznia kell továhbá a fellebbezést
benyújtó személyi azonosítőját, illetve ha a külftildön élő, magyarországi lakcímmel
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar
állampolgrár ságát igazoló okiratrának típusát és szátmáL

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójrának, illetve kézbesítési megbízottjának
telefaxszántát v agy elektronikus levélcímét.



Indokolás
Marton Istvánné Vigtíntpetend, Kossuth u.9.sz. alatti lakos 2014. október I2-én
megtartott egyéni listás önkormányzati választáson Vigántpetend községben fiiggetlen
jelöltként önkormanyzati képviselői mandátumot szerzett. Marton Istvánné képviselő
Vigantpetend ÖnkormányzatPolgármesterének cimzett,20l6.január 11-én érkezetí
írásbeli nyilatkozatában bejelentette, hogy lemond önkormányzati képviselői
mandátumaról,alpolgármesteri tisztségérőI 20l 6. j anuar 3 1 -i hatáIly aI.

A Mötv. 29.§ (1) bekezdés f) pontja alapján a lemondással az önkormányzati
képviselő me gbizatása megszűnik.

Magyarországhelyi önkormanyzatairől szőlő 201.1. évi CLXXXX. tv. 30. § (l)-(4)
bekezdése szerint:

30. § (l) Az önkormányzati képviselő a képviselőlestület ülésén jelentheti be
lemondását. A lemondóst és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés
j e g,lz őkönyv éb en r ö gzít e ni ke l l.

(2) az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, aJőpolgármesternek, a meglei kazg,lűlés
elnökének ad át vagl juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőlestület k)vetkező
ülésén ismertetni kell.

(3) A lemondás nem vonható vissza.

(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő óltal
meghatórozott, a lemondóst követő eg,l hónapon belt;li időpontban, ennek hiányában
a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyiIatkozat átvételének napjún.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásfuől szóló 2010. évi L.
tv. 2I. § (1) bekezdése szerint: Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye
üresedikmeg, helyére a következő legtöbb szavazatot elértjelölt lép.

Vigántpetend községben2014. október I2-én megtartott önkormányzati választáson
az egyéni listás képviselő-választás eredményét megallapító jegyzőkönyv alapján a
szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Giricz
Zoltém 29 szavazattal.

A Helyi YáIasztási Bizottság ahivatkozott jogszabályi rendelkezések, a lemondott
képviselő írásos nyilatkozata, valamint a 2014. október l}-én megtartott
önkormányzati váIasztás eredmény-jegyzókönyve alapján a lemondás miatt
megüresedett önkorményzati képviselői mandátumot az egyéru listán következő
legtöbb érvényes szavazatotszetzett Giricz Zo|tán részére adja ki.

Határozat a fenti jogszabalyhelyeken alapul. A jogorvoslatról szóló tájékortaás a
váIasztási eljarásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény 22I. § (1) bekezdése, a 223. §

és a224. § (l)-(3) bekezdésén alapul.

Vigántpete nd, 20 I 6. februrár 4.
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