
 

 

4. Napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Képviselő lemondó nyilatkozatának ismertetése 

A képviselői lemondás 

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: 

29. § (1) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: 

a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában elmaradt 

választás esetén az időközi választás napján; 

b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható; 

c) az összeférhetetlenség kimondásával; 

d) méltatlanság megállapításával; 

e) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol maradt, egy 

éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 

f) lemondással; 

g) a képviselő-testület feloszlatásával; 

h) a képviselő-testület feloszlása esetén, valamint 

i) az önkormányzati képviselő halálával. 

(2) Az önkormányzati képviselő az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel bekövetkezéséről három napon 

belül köteles tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

 

30. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a 

megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a 

polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli 

nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell. 

(3) A lemondás nem vonható vissza. 

(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást követő 

egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat 

átvételének napján. 

 

31. § (1) Az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a 29. § (1) bekezdés c)-e) pontjai esetén a 

képviselő-testület a határozatában állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület (1) bekezdés szerinti határozatát kézbesíteni kell: 

a) az érintett önkormányzati képviselőnek; 

b) a választási bizottságnak; 

c) a kormányhivatalnak. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
 
 2010. évi L. törvény szerint: 

21. § (1) Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb 

szavazatot elért jelölt lép. 

 (3)Ha az egyéni listán, a kompenzációs listán, a megyei listán, vagy a fővárosi kompenzációs listán nincs több 

jelölt, akkor időközi választást nem kell kiírni, a mandátum a következő általános választásig betöltetlen 

marad. 



 

(4)
 
Ha az egyéni listán, a megyei listán vagy a fővárosi kompenzációs listán megválasztott képviselők száma a 

képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre időközi 

választást kell kitűzni.” 

A fenti jogszabályi helyek alapján Kincses Zsolt képviselő lemondását követően nem 

csökken a képviselők létszáma képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá ( 

megválasztott képviselők több mint felének jelenléte szükséges a minőségi többségű 

szavazáshoz,  testületünk esetében ez 4 fő),  tovább működhet 6 fővel és nem kell időközi 

választást tartani.  

Nagylózs, 2016. szeptember 23. 

 

        Olaszyné Fülöp Anita 

         aljegyző 

 

 


