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Jegyzőkönyv 

Amely készült a Körömi Helyi Választási Bizottság 2018.január 25-én megtartott ülésén. 

Jelen vannak: Homolya Anikó elnök 

                        Csanyáné Horváth Edit elnökhelyettes 

                        Gábor Lászlóné tag 

                        Soltész Balázs aljegyző HVI vezető helyettes 

            Rontó Attila és Tóth Miklós képviselő jelöltek  

Az elnök köszöntötte a bizottsági ülésen résztvevő tagokat megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére. 

Napirendek: 

1. Megüresedett képviselői hely miatt mandátum kiosztása 

Előadó:HVI vezető-helyettes 

A javasolt napirendet a bizottság tagjai 3 igen szavazattal elfogadták. 

1.napirend tárgyalása :  

Soltész Balász aljegyző tájékoztatta a bizottságot, hogy néhai Jablonkai Bertalan önkormányzati 
képviselő képviselői megbízatása halálával 2017. december 28-ával megszűnt. Az üres mandátum 
betöltésére az egyéni listán sorban következő legtöbb szavazatot kapó Babos Krisztián  jogosult. Jelölt 
írásban nyilatkozott hogy nem vállalja a tisztséget. Javaslom hogy a bizottság a képviselői mandátumot 
a listán következő jelöltnek adja ki. A listán két azonos (126) szavazatot kapó jelölt van. Rontó Attila és 
Tóth Miklós. Mivel mind a ketten nyilatkoztak, hogy vállalják a tisztséget a jogszabály szerint sorsolást 
kell tartani, hogy ki kapja a mandátumot. 

A sorsolást a bizottság a jelenlévő két jelölt előtt folytatta le. A sorsolás eredményeként a mandátumot 
megnyerő Rontó Attilának kell biztosítani. 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta. 

1/2018.(I.25.) HVB H A T Á R O Z A T 
Köröm Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1)  bekezdése alapján  
a megüresedett mandátumot  

Rontó Attila 3577, Köröm Kossuth L. 66/a. szám alatti lakos független képviselő jelöltnek adja ki.  



 
A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – jogszabálysértésre hivatkozással –
Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területi választási Bizottsághoz (3525 Miskolc, Városház tér 1.) címzett 
fellebbezéssel élhet. A fellebbezést Köröm Község Helyi Választási Bizottságánál (3577.Köröm, Rákóczi u.11. 
szám) kell előterjeszteni. 
A fellebbezést személyesen, levélben (3577. Köröm, Rákóczi u. 11.) telefaxon (49/459-817), elektronikus 
levélben (notarius.korom@gmail.com) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 
meghozatalától számított harmadik napon (16 óráig) megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
- a kérelem hivatkozási alapját, 
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési 
címét, 
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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 fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

I N D O K O L Á S 
Néhai Jablonkai Bertalan önkormányzati képviselő képviselői megbízatása halálával 2017. december 28-ával 
megszűnt. Az üres mandátum betöltésére az egyéni listán sorban következő legtöbb szavazatot kapó Babos 
Krisztián  jogosult. Jelölt írásban nyilatkozott hogy nem vállalja a tisztséget.  A bizottság a képviselői mandátumot 
a listán következő jelöltnek adta ki. A listán azonban két azonos (126) szavazatot kapó jelölt van. Rontó Attila és 
Tóth Miklós. Mivel mind a ketten nyilatkoztak, hogy vállalják a tisztséget a jogszabály szerint sorsolást kell tartani, 
hogy ki kapja a mandátumot. A sorsolást követően a mandátumot Rontó Attila nyerte el. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1)  
bekezdése szerint  „Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő 
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény 13. § (1) „Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők 
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, 
hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.” 
 Ezen rendelkezés  alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt az egyéni listán a sorban következő legtöbb 
szavazatot kapta továbbá nyilatkozott hogy a tisztséget elvállalja, ezért a HVB a rendelkező részben foglaltak 
szerint határozott. 
 
A határozat a  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban Ve.) 10. § (3) bekezdésén, 
A fellebbezés lehetőségéről a Ve.  221. §, 223. §, és 224. § alapján adtam tájékoztatást. 
 
Köröm, 2018. január 25.  
 
 
                                                                                                                       Homolya Anikó  
                                                                                                                        HVB elnöke 
További javaslat, észrevétel nem lévén az elnök az ülést bezárta. 

Köröm 2018. január 25. 
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                elnök                                                                                             elnökhelyettes 


