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A Heves Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) a választási eljárásról

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. §-ában foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi
határozatot:

1/2014. (VII. 09.) TVB határozat

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

törvény 206. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Szociali" ta Párt jclölöszerveletnek
a 2010. évi önkormányzati választásokon nyilvántartásba vett területi listáján 5. sorszám alatt
szereplö Kontra Gyula új megyei közgyi.ílési tag mandátumát igazolja é" megállapítja. hog)
részére a megbízólevél kiadható.
A TVB határozata ellen- a Ve 221. § (l) bek. alapján - a központi névjegyzékben szereplö
választópolgár, jelölt, j elölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes é j ogi személy.
j ogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.
Fellebbezést j ogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelé�i
jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani (Ve. 2 23.§ ((3) bek.).
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási biLOttságnál kell elötcrjes;tcni
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésöbb a megtámadolt határol.<�!
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a TVB-hez.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem Ve. 223. §(3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhclyétól)
eltér- postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítój át. illetve ha a ki.ilföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóvaL a magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát. vagy j elölő szervezet vagy má�
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatj a benyúj tój ának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények é. bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. � (2) bekczdé� l . pontj a
alapján illetékmentes.

Indokolás

Korózs Lajos, a Heves Megyei Közgyülés tagja 2014. július 1-i hatállyal lemondott képviselői
mandátumáról. A lemondó nyilatkozatát írásban is benyújtotta, amely a Heves Megyei
Közgyftlés 2014. j únius 27-i ülésén ismerterésre került. A Magyar Szocialista Párt, mint
jelölőszervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. �-ában
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foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármcsterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szerint a 30 napos határidön belül írásban
bejelentette a Heves Megyei Területi Választási Bizottságnál, hogy a 2010. évi önkormányzati
választásokon bejelentett és nyilvántartásba vett 21 fős területi listáról az 5. sorszám alall
szereplő Kontra Gyulát jelölte a megüresedett képviselői helyre. A jelölőszervezet kértc a
TVB-t, hogy Kontra Gyula maodátumát igazolja és a maodátumot szerző képviselő részérc a
megbízólevelet adja ki. A mandátum igazolása és a megbízólevél kiadása ügyében a TVB
választott tagjainak kell döntenie. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes
kérdéseiről

szóló

2000.

évi
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§
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pontja

szerint
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az

önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik. E törvény l. § (l) bekezdés szerint a
megbízatás megszűnésével megszűnnek az önkormányzati képviselőknek a megválasztásával
keletkezett jogai és

kötelezettségei

is.

Korózs

Lajos a

Magyar

Szacialista Párt.

mint

jelölőszervezet által a helyi önkormányzati képviselők és polgármestcrek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a bejelentett és nyilvántartásba veti 21 fös
megyei közgyűlési listáján a 3. sorszám alatt szerzett mandátumot. Ezen a közgyCdési listán 5.
sorszám alatt szerepel a megüresedett képviselői helyre jelölt

Kontra Gyula neve.

A

rendelkezésre álló dokumentumok alapján a mandátum igazolásának és az új közgyedési tag
képviselői megbízólevele kiadásának törvényes akadálya nincs. A TVB a jelölőszervez.ct által
bejelentett Kontra Gyula maodátumát igazolta, a Heves Megyei KözgyC!Iés kövctkczö. a
tervek szerint 2014. augusztus 15-i ülésén az új közgyCllési tagnak a TVB elnöke előtt esküt
kell tenni a megbízólevél átadásával egyidejűleg. Ennek megtörténte után az új közgyűlési tag
teljes jogú képviselővé válik.

A TVB határozatát a Ve. 206. §-a, alapján hozta meg.
A TVB határozata elleni fellebbezést a Ve. 221. § (l) bekezdése teszi lehetövé.

E g e r, 2014. július 09.
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