1/2017.(II.15.) HVB H A T Á R O Z A T
Köröm Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján
amegüresedett mandátumot
OrgonGyula 3577, Köröm Dankó Pista utca 11. szám alatti lakos független képviselő jelöltnek adja ki.
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással –
Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területi választási Bizottsághoz (3525 Miskolc, Városház tér 1.) címzett
fellebbezéssel élhet. A fellebbezést Köröm Község Helyi Választási Bizottságánál (3577.Köröm, Rákóczi u.11.
szám) kell előterjeszteni.
A fellebbezést személyesen, levélben (3577. Köröm, Rákóczi u. 11.) telefaxon (49/459-817), elektronikus
levélben (notarius.korom@gmail.com) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon (16 óráig) megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési
címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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 telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
INDOKOLÁS
Horváth Gézáné önkormányzati képviselő képviselői megbízását Köröm Község önkormányzat képviselő
testülete 40/2016.(XII.21.) számú határozatával méltatlanság miatt 2016.12.21.-napjával megszüntette. A
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a képviselő testület határozatát az 5.Mpk.50.002/2017/5.számú
2017. február 2-án kelt jogerős végzésével helyben hagyta. Így Horváth Gézáné mandátuma a jogerős bírósági
döntés napján megszűnt, így képviselői helye megüresedett.
Orgon Gyula független jelölt 3577, Köröm Dankó Pista u.11. szám alatti lakos 2014. október 12-én a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán az egyéni listán 147 szavazatot kapott. Az
egyéni listán ő a sorban a következő.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1)
bekezdése szerint „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” Ezen rendelkezés alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt az egyéni listán
a sorban következő legtöbb szavazatot kapta továbbá nyilatkozott hogy a tisztséget elvállalja, ezért a HVB a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A határozat aa választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.)10. § (3) bekezdésén,
A fellebbezés lehetőségéről a Ve. 221. §, 223. §, és 224. § alapján adtam tájékoztatást.
Köröm, 2017. február 15.
HomolyaAnikó s.k.
HVB elnöke

