
Ládbesenyő Helyi Választási Bizottság 
1/2016. (IV.15.) határozata

Ládbesenyő Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében Tóth 
János települési önkormányzati képviselő elhunytéval megüresedett mandátum kiadása 
tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Ládbesenyő Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a 2016. március hó 05. napján 
elhunyt Tóth János települési önkormányzati képviselő megbízatása 2016.03.05-ei hatállyal 
megszűnt, ezért a Helyi Választási Bizottság a megüresedett települési önkormányzati 
képviselői mandátumot a Ládbesenyő Község egyéni listáján a következő legtöbb szavazatot 
elért és sorsolás útján eldöntött módon

Gór Gyula független jelölt 

részére rendeli kiadni.

Ládbesenyő Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét Ládbesenyő 
Önkormányzat hirdetőtábláján és a www.ladbesenvo.hu. honlapján.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy 
elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz 
címzett fellebbezést nyújthat be a Ládbesenyő Helyi Választási Bizottságnál (3780 
Ládbesenyő, Kossuth u. 64. sz., fax: 48/525-115, e-mail: onkormanyzat@ladbesenyo.hu). A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. április hó 18. napján 16.00 óráig 
megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől 

(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
a) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 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.

Indokolás

Tóth János Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati 
képviselője 2016. március hó 05. napján elhunyt, mely tényt a 2016.04.07. napján
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Ládbesenyő Község Önkormányzata Hivatalába érkezett halottvizsgálati bizonyítvány és 
halotti anyakönyvi kivonat tanúsít.

E tényre tekintettel az elhunyt települési önkormányzati képviselő megbízatása a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) 
bekezdése i) pontja alapján megszűnt.

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. ”

Ládbesenyőn a 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati választáson Ládbesenyő 
Község egyéni listás képviselő-választás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján a 
szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelöltek Gór Gyula 
független jelölt 47 szavazattal valamint Horváth Gyula független jelölt 47 szavazattal.

Fentiekre figyelemmel a hivatkozott törvény 13.§ (1) szerint „ ... Szavazategyenlőség esetén 
sorsolással kell megállapítani, az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez 
mandátumot ”sorsolás...

Fentiek alapján Ládbesenyő Helyi Választási Bizottsága a települési önkormányzati képviselő 
elhalálozása miatt megüresedett mandátum tárgyában a rendelkező részben írtak szerint 
határozott és az azonos szavazatszámmal rendelkező jelöltek közül sorsolás útján eldöntött 
módon, nyilatkozata alapján Gór Gyula független jelölt részére rendeli kiadni a mandátumot.

A Helyi Választási Bizottság elnöke Gór Gyula részére a megbízó levelet jelen határozat 
jogerőre emelkedését követően, a Képviselő-testület soron következő ülésén adja át.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok 
kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal 
tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a 
jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) 
bekezdésén, a 224. § (l)-(4) bekezdésein, 241. § (1) -(2) bekezdésén alapul.

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és illetékessége a Ve. 307/N. § (1) bekezdésén alapul.

Ládbesenyő, 2016. április 15.

A határozatról értesülnek:

1. Megválasztott képviselő
2. Irattár
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Szemán Tiborné
Helyi Választási Bizottság elnöke


