Csetényi Helyi Választási Bizottság 1/2019.(IV. 24.) határozata
Somogyi Barnabásné önkormányzati képviselői mandátumának kiadásáról
A Csetényi 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 Rakovics Mátyás önkormányzati képviselő lemondása miatt
megüresedett mandátum tárgyában meghozta az alábbi határozatot:
Rakovics Mátyás önkormányzati képviselő 2019. április 10-i hatállyal lemondott képviselői
mandátumáról.
A Csetényi Helyi Választási Bizottság Rakovics Mátyás lemondása miatt megüresedett
önkormányzati képviselői mandátumot a Bognár János és Varga István lemondó nyilatkozata
miatt következő legtöbb szavazatot elért jelölt,
Somogyi Barnabásné
részére adja ki.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a Veszprém Megyei Területi Választási
Bizottságnak címzett (8200 Veszprém, M e g y e h á z t é r 1 . ) fellebbezést lehet
benyújtani.
A fellebbezést a Csetényi Helyi Választási Bizottságnak (8417 Csetény, Rákóczi u. 30.)
személyesen, levélben, vagy elektronikus levélben (jegyzo@cseteny.hu) kell előterjeszteni
úgy, hogy az legkésőbb 2019. április 29-én 16.00 óráig beérkezzen. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozást, a benyújtó nevét,
lakcímét, a lakcímtől eltérő tartózkodási hely esetén a postai értesítési címét, személyi
azonosítóját.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának illetve kézbesítési megbízottjának telefaxszámát,
vagy elektronikus levélcímét.
A Helyi Választási Bizottság a határozatot a meghozatala napján, 2019. április 24-én Csetény
település honlapján (www.cseteny.hu) teszi közzé.

Indokolás
Rakovics Mátyás önkormányzati képviselő 2019. április 10-i hatállyal lemondott képviselői
mandátumáról.
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.”

Csetény településen 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választáson az egyéni
listás képviselőválasztás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján a szavazatszám
szerinti és lemondások miatt sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Somogyi
Barnabásné független jelölt volt, ezért a Helyi Választási Bizottság a lemondás miatt
megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az egyéni listán következő legtöbb
érvényes szavazatot szerzett Somogyi Barnabásné részére adja ki.

Csetény, 2019.04.24.

