
HEVES MEGVEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
5/2015. (Ill.27.) HATÁROZATA 

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság néhai Jáger József a Heves Megyei Közgyűlés 
tagjának elhalálozására tekintettel, a megüresedett mandátum betöltése tárgyában meghozta a 
következő 

határozatot: 

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a FIDESZ Magyar 
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító 
jelölőszervezeteknek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
választásán a TVB által 15/2014. (IX.Ol.) számú határozattal nyilvántartásba vett közös 
Heves megyei listáján 6. sorszám alatt szereplő néhai Jáger József képviselő 2015. március 
02. napján bekövetkezett halálára tekintettel, ugyanezen listán 16. sorszám alatt szereplő 
Kómár József László, mandátumát igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél 
kiad ható. 

A határozat ellen a 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 Nemzeti Választási Bizottsághoz címezve a Heves Megyei Területi Választási 
Bizottságnál (levélcím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., e-mail: tvi@hevesmegye.hu, 
faxszám: 36/52 1-406). 
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. március 30. napján 16.00 óráig 
megérkezzen. 

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

eltér - postai értesítési címét, 
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfóldön 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. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

A fellebbezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l . pontja 
alapján illetékn1entes. 

Indokolás 

éhai Jáger József, a Heves Megyei Közgyűlés tagja 201 5. március 2. napján elhalálozott. A 
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát 
állító jelölőszervezetek a Ve. 207/A. §-ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati 
képviselök és polgármesterek választásáról szóló 20 l O. évi L. törvény 2 1. § (2) bekezdése 
szerinti 30 napos határidőn belül írásban bejelentették, hogy a helyi önkormányzati 



képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a TVB által 15/2014. (IX.Ol.) számú 
határozattal nyilvántartásba vett 29 fős Heves megyei közös listáján a 16. sorszám alatt 
szereplő Kómár József Lászlót jelölik a megüresedett képviselői helyre. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 29. § (l ) bekezdés i) pontja értelmében a képviselő halálával megbízatása megszűnik. 
Ugyanezen törvény 28. § ( l ) bekezdéseszerint a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, 
jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével megszűnnek. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 201 O. évi L. törvény 
19. § (l) bekezdése alapján a megyei listák a leadott szavazatok arányában, a 17. § (5) 
bekezdésében meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz. Ugyanezen § (2) 
bekezdése szerint nem kap mandátumot a jelölő szervezet megyei listáj a, ha a megyei listákra 
leadott érvényes szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy a közös megyei lista, ha a megyei 
1istákra leadott érvényes szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölő szervezet által állított 
közös megyei lista esetében tizenöt százalékát nem érte el. A (3) bekezdés értelmében, ha a 
lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő személyek száma, a mandátum betöltetlen 
marad. 
A TVB 64/2014. (X.l3.) számú határozatával, annak melléklete szerinti - a megyei 
önkormányzati képviselők választásának eredményéről szóló - jegyzőkönyvben állapította 
meg, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán az 
egyes Heves megyei listák hány mandátumra jogosultak és a mandátumra jogosult megyei 
listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Eszerint a közös megyei listát állító FIDESZ 
Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt nyolc mandáturnra volt 
jogosult, melyeket a 29 fős közös Heves megyei listán első nyolc helyen nyilvántartásba vett 
jelölt - köztük a 6. sorszám alatt szereplő néhai Jáger József- szerzett meg. Ugyanezen listán 
16. sorszám alatt szerepel a megüresedett képviselői helyre jelölt Kómár József László neve. 

Az Mötv. 28. § (l) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és 
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján 
a TVB jelen határozat rendelkező része szerint határozott. A Heves Megyei Közgyűlés 
következő, a tervek szerint 2015. április 24-i ülésén Kómár József László új közgyűlési tag 
részére a Ve. 206. § -a alapján a képviselői megbízólevél kiadásának és az Mötv. 28. § (2) 
bekezdése szerinti eskü letételének törvényes akadálya nincs. 

Felhívja a TVB a Heves Megyei Területi Választási Irodát, hogy a Ve. 207. § ( l ) bekezdése 
szerinti, a megválasztott képviselőkről a Nemzeti Választási Iroda által vezetett 
nyilvántartásban, ugyanezen § (2) bekezdésében foglaltak alapján jelen határozat szerinti 
változásokat a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántattások vezetéséről 

szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 19-20. §-aiban foglalt rendelkezések betartása mellett 
vezesse át. 

A határozat a Ve. 200. §-án, 206.§-án, valamint 207/A. §-án, illetve a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 17. §(5) bekezdésén, 
19. §-án, valamint 21. § (2) bekezdésén, ajogorvoslatról szóló a tájékoztatás a Ve. 221.§ (l) 
bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 
l . pontján alapul. 
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