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Dévaványai Helyi Választási Bizottság 
2/2020. (IX.23.) Dv. HVB hat.

Dévaványai Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2020. október 1. napján 
megüresedett Dévaványa Önkormányzat Képviselői helyének betöltésére -  Ambruzs-Szabó 
József önkormányzati képviselő megbízatásáról történő lemondás miatt -  Laskainé Kiss 
Alexandra FIDESZ Magyar Polgári Szövetség. Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelölt 
lép.

A határozat ellen a döntéstől számított három napon belül a Békés Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. sz.) címzett, de a Dévaványai Helyi Választási 
Bizottsághoz (5510 Dévaványa. Hősök tere 1. sz.. fax: 66/484-100, e-mail:
jegyzo@devavanya.hu) benyújtott fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy legkésőbb 2020. 
szeptember 26. napján 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés személyesen, postai úton. 
faxon vagy e-mailen is benyújtható. A határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - 
ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, 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. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
Elrendelem a határozatnak a Dévaványa Város Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2020. szeptember 23. napjától 
történő közzétételét.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) 
bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a 
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény 
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Ve. 44. § (1) 
bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során 
felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. A Ve. 199. §-a 
kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően 
megállapítja a választás szavazóköri eredményét. A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a 
szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Ve. 307/N. § 
rögzíti, hogy az egyéni listás választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

A Dévaványai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 40/2019.(X. 13.) Dv. HVB 
határozatával megállapította a települési önkormányzati képviselők 2019. október 13. napján 
megtartott választásának eredményét. Ambruzs-Szabó József 606 szavazattal mandátumot 
szerzett. A képviselő a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett és 
2020. szeptember 15. napján Polgánnester részére átadott írásbeli nyilatkozatával 2020. 
október 1. napjával lemondott.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdés f) pontja értelmében az önkormányzati képviselő 
megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával.

A Mötv. 30. (2)-(3) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő- 
testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek.
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a megyei közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő- 
testület következő ülésén ismertetni kell. A lemondás nem vonható vissza.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
21. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik 
meg. helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Dévaványa városban 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választáson az 
egyéni listás képviselőválasztás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a képviselőválasztás 
eredményét megállapító 40/2019. (X.13.) Dv. HVB határozat alapján a szavazatszám szerinti 
sorrendben a következő legtöbb szavazatot elért képviselőjelölt Laskainé Kiss Alexandra 
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje 568 szavazattal.

A HVB a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, a lemondott képviselő írásbeli nyilatkozata, 
valamint 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választás eredményét 
megállapító jegyzőkönyve alapján a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői 
mandátumot az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett Laskainé Kiss 
Alexandra részére adja ki.

A HVB határozatát a Ve. 44. § (1) bekezdésében, 45.§ (1) és (2) bekezdésében, 46. §., 48.§, 
továbbá 49. §-ában foglaltak alapján hozta meg.

A HVB határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. §-án. a 224. § (1 )-(4) bekezdésein. 
330. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Dévaványa, 2020. szeptember 23.

A kivonat hiteléül:
Dévaványa, 2020. szeptember 23.
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