
Madocsai Helyi Választási Bizottság 

 

cím: 7026 Madocsa, Fő utca 24. , telefonszám: 06-75/330-101, e-mail cím: phmadocsa@tolna.net 

 

a Madocsai Helyi Választási Bizottság 

1/2020. (III.23.) határozata 

 

megüresedett települési önkormányzati képviselői mandátumról 

 

A Madocsai Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Döme Gábor a 2019. október 13. napjára 

kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán mandátumot szerzett 

önkormányzati képviselő mandátumáról 2020. március 11. napján lemondott.  

 

A Madocsai Helyi Választási Bizottság a lemondás folytán megüresedett egyéni listás képviselői 

mandátumot – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 

törvény 21. § (1) bekezdése értelmében és a települési önkormányzati képviselők választásának 

eredményéről készült jegyzőkönyv alapján – a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb 

szavazatot elért jelölt, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt jelölő 

szervezet képviseletében Bán Géza (szavazatszám: 247) képviselő részére kiadja.  

 

A Madocsai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Madocsa Község 

Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat  www.madocsa.hu    

megnevezésű hivatalos honlapján. 

 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással  az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 

személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, a Tolna 

Megyei Területi Választási Bizottsághoz (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.). A fellebbezést a 

Madocsai Helyi Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben 

(7026 Madocsa, Fő utca 24.), elektronikus levélben (phmadocsa@tolna.net) úgy kell benyújtani, hogy 

az legkésőbb 2020. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást, 

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - 

postai értesítési címét, 

c)      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 továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

Indokolás 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
30. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be 
lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében 
rögzíteni kell. 
Az Mötv. 30. § (3) bekezdése értelmében a lemondás nem vonható vissza. 
 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) 

bekezdése rendelkezik arról, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére 

a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 

 
A Madocsai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) megállapított, hogy Madocsa Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 11. napján, 17 órai kezdettel megtartott képviselő-
testületi ülésén, Döme Gábor képviselő 18 óra 35 perckor szóban bejelentette a lemondását. A 
lemondás ténye a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében rögzítésre került.  

http://www.madocsa.hu/


Madocsai Helyi Választási Bizottság 

 

cím: 7026 Madocsa, Fő utca 24. , telefonszám: 06-75/330-101, e-mail cím: phmadocsa@tolna.net 

 

A HVB a lemondás folytán megüresedett egyéni listás képviselői mandátumot – helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése értelmében 

és a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről készült jegyzőkönyv alapján – a 

szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt, a FIDESZ-Magyar Polgári 

Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt jelölő szervezet képviseletében Bán Géza (szavazatszám: 

247) képviselő részére kiadta. 

 

A HVB határozata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 

L. törvény 21. § (1) bekezdésében, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi  XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.)  206. § (2) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.  

221. § (1) bekezdésében,  a 223.  § (1) bekezdésében, a 223. §  (3) bekezdése  a) pontjában,  a 224. § 

(1)-(4) bekezdésében, a  225. §-ban foglaltakon alapul.  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint 

népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos eljárás. 

 

Madocsa, 2020. március 23. 

 

 

 

 Szalai Andrásné s.k. 

 Helyi Választási Bizottság elnöke 


