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1/2018. (VIII.30.) HVB határozat 

képviselői mandátum kiadásáról 

 

 

Cserépfalui Helyi Választási Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 29. § (1) bekezdésének f) pontja, valamint a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

21. § (1) bekezdése alapján Karcagi Sándorné helyi önkormányzati képviselő lemondása miatt 

megüresedett mandátum tárgyában meghozta az alábbi 

 

határozatot: 

 

Karcagi Sándorné a Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, 2018. 

augusztus 2. napján Csendes Péter polgármesternek átadott nyilatkozatában 2018. augusztus 

31. napjával az önkormányzati képviselői megbízásáról lemondott,ezért a képviselői 

megbízatása 2018. augusztus 31. napjával megszűnt. 

 

A Helyi Választási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői 

mandátumot a következő legtöbb szavazatot elért jelölt, 

 

MOLNÁR JÁNOS 

 

részére adja ki. 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a B-A-Z Megyei Területi Választási 

Bizottságnak címzett (3525 Miskolc, Városház tér 1.) fellebbezéssel lehet benyújtani. 

A fellebbezést a Cserépfalui Helyi Választási Bizottságnak (3413 Cserépfalu, Kossuth út 

125.) – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben – kell előterjeszteni úgy, 

hogy az legkésőbb 2018. szeptember 3-án 16.00 óráig beérkezzen. A határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozást, a benyújtó nevét, 

lakcímét (székhelyét), a lakcímtől eltérő székhely esetén a postai értesítési címét, kézbesítési 

megbízott esetén annak nevét, címét. Tartalmaznia kell továbbá a fellebbezést benyújtó 

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 esetén a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának, illetve kézbesítési megbízottjának telefaxszámát 

vagy elektronikus levélcímét. 

A Helyi Választási Bizottság a határozatot meghozatala napján, 2018. augusztus 30-án  

Cserépfalu község honlapján (www.cserepfalu.hu) teszi közzé. 

 

Indokolás 

 

Karcagi Sándorné a 2014. október 12-én megtartott egyéni listás önkormányzati választáson 

Cserépfalu községben független jelöltként önkormányzati képviselői mandátumot szerzett 

http://www.cserepfalu.hu/


képviselő, a Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, 2018. 

augusztus 2-án Csendes Péter polgármesternek átadott írásbeli nyilatkozatában bejelentette, 

hogy 2018. augusztus 31. napjával lemond önkormányzati képviselői mandátumáról. 

A Mötv. 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján az önkormányzati képviselői megbízatása 

megszűnik a lemondással. 

A Mötv. 30. §-a alapján: 

„30. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A 

lemondás és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvébe rögzíteni kell. 

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés 

elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén 

ismertetni kell. 

(3) A lemondás nem vonható vissza.” 

 

A Mötv. 30. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a 

képviselő által meghatározott, a lemondását követő egy hónapon belüli időpontban, ennek 

hiányában a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

21. § (1) bekezdése alapján: „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik 

meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” 

 

Cserépfalu községben 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választáson az egyéni 

listás képviselőválasztás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a 26/2014.(X.12.) számú 

HVB határozat alapján, a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért 

jelölt, Molnár János független jelölt 177 szavazattal. 

A Helyi Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, a lemondott képviselő 

nyilatkozata, valamint a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választás 

jegyzőkönyve alapján a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot 

az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett Molnár János részére adja ki. 

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke Molnár János részére a megbízólevelet jelen határozat 

jogerőre emelkedését követő három napon belül adja át. 

 

A határozat a fenti jogszabályhelyeken alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdése, 223. §-a,és a 224. § (1) – (3) 

bekezdésén alapul. 

 

 

Cserépfalu, 2018. augusztus 30. 

 

 

        Fehérvári István 

           HVB elnöke 

 

Erről értesülnek: 

1. Karcagi Sándorné 

2. Helyi Választási Bizottság elnöke és tagjai 

3. Helyi Választási Iroda vezetője 


