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Készült: A képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pásztói Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) megállapította, hogy dr. Becsó Károly 
Csaba – a 2014. október 12. napján tartott települési önkormányzati képviselő választáson képviselői 
mandátumot szerzett (azonosító: 200, szavazatok száma: 1665, FIDESZ-KDNP jelölt) – 
önkormányzati képviselő a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 2018. 05. 02. 
napjával lemondott. 

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

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 megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az illetékes és hatáskörrel rendelkező Helyi 
Választási Bizottság adja át az a soron következő és az tisztséget vállaló jelöltnek. 

Pásztó településen a 2014. október 12. napján megtartott települési önkormányzati választáson az 
egyéni listás képviselő választás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján a szavazatszám szerinti 
sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt Dr. Nyíri Ferenc (azonosító: 227) FÜGGETLEN 
jelölt 1363 szavazattal.  

A HVB 2018. május 11. napján kelt írásbeli megkeresésére Dr. Nyíri Ferenc 2018. május 11. napján 
tett nyilatkozatban az önkormányzati képviselői mandátumot nem vállalta.  

A HVB megállapította, hogy a 2014. október 12. napján megtartott települési önkormányzati 
választáson az egyéni listás képviselő választás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján a 
szavazatszám szerinti sorrendben dr. Nyíri Ferencet követő legtöbb szavazatot elért jelölt Gömbiczné 
Kanyó Beatrix Mária (azonosító: 314) FÜGGETLEN jelölt 1334 szavazattal. 

A HVB a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, a lemondott képviselő nyilatkozata és a 2014. 
október 12. napján megtartott települési önkormányzati választás eredményjegyzőkönyve alapján a 
szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt Dr. Nyíri Ferenc lemondó 
nyilatkozata miatt a megüresedett képviselői mandátumot az egyéni listán sorban a következő legtöbb 
érvényes szavazatot szerzett Gömbiczné Kanyó Beatrix Mária részére adta ki. 

A HVB a megüresedett képviselői mandátumot 2018. május 16. napján kelt 5/2018.(V.16.) sz. 
határozatával Gömbiczné Kanyó Beatrix Mária képviselő jelölt részére adta ki.  

Tájékoztatom Gömbiczné Kanyó Beatrix Máriát, hogy képviselőként az esetlegesen fennálló 
összeférhetetlenségi okot 30 napon belül meg kell szüntetnie, illetve vagyonnyilatkozatot kell tennie, 
saját és közös háztartásban élő családtagokra vonatozóan is, a mandátum átadásától. 

A vagyonnyilatkozat megtétele törvényi feltétele annak, hogy a képviselő tisztségből fakadó jogokat 
gyakorolhassák, illetve, tiszteletdíjban, költségtérítésben, természetbeni juttatásban részesüljenek. 

A Helyi Választási Bizottság nevében a Megbízólevelet nagy tisztelettel átadom. 
 
Az elkövetkezendő időszakra eredményes munkát kívánok, egyúttal kérem, hogy a legjobb tudása 
alapján mindenkor a település lakossága érdekében tevékenykedjék. 
 
Pásztó, 2018. május 25. 
        
 
 

Orosz Zoltánné dr. 
            HVB Elnök 
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