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HATÁROZAT 

 
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.) 31.§ (1) bekezdése alapján megállapítja, 
hogy Horváth István önkormányzati képviselő megbízatása – az Mötv. 29. § (1) bekezdés e) 
pont alapján – 2018. május 02. napján megszűnt. 
 
A döntés végleges. A véglegesség a döntés közlésével áll be. 
 
Az önkormányzati képviselő képviselői megbízatása megszűnését megállapító képviselő-testületi 
határozat ellen felügyeleti eljárást kezdeményezhet – jogszabálysértésre hivatkozással – a 
határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságnál (8200 Veszprém, Vár u. 19.). 
 

INDOKOLÁS 
 
Horváth István önkormányzati képviselő 2017. április 24-én vett részt legutolsó alkalommal képviselő-testületi 
ülésen. Az ezt követő 2017. május 02-i képviselő-testületi ülésen már nem vett részt, azóta is távol maradt. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) 
bekezdés i) pont alapján az önkormányzati képviselő köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület 
munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni. 
Önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése 

Jogok és kötelezettségek 

„32. § (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt felelősséggel 
képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak. 

(2) Az önkormányzati képviselő: 

i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában részt 
venni;” 
 
Az Önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol 
maradt (2017. május 02.), egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén (Mötv. 29. § (1) bekezdés e) pont). 



 

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

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;” 
 
Az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a képviselő-testület a határozatában állapítja meg (Mötv. 31. § 
(1) bekezdés). 
 

„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.” 
 
Pázmánd község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth István képviselő 
képviselői megbízatásának megszűnése ügyét és a jogszabályi kötelezés alapján, jelen határozatot hozta. 

 
A határozat a fenti jogszabályokon alapul, a döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL törvény (továbbiakban ÁKR.) 82.§-a alapján végleges. A jogorvoslat lehetőségét a 
ÁKR. 113.§ b.) pontja biztosítja. 
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13.§ (3) bekezdés h.) pontja alapján a 
perre a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselői megbízatás megszűnését megállapító határozatot küldje meg 
Horváth István képviselőnek, a Helyi Választási Bizottságnak és a Fejér Megyei Kormányhivatalnak. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Pázmánd, 2018. május 07. 
 
     dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika  
       polgármester  
 
Határozatról értesül: 
1./ Horváth István érintett képviselő 
2./ Helyi Választási Bizottság 
3./ Fejér Megyei Kormányhivatal 
4./ Irattár 
 
 
 
                   
A kiadmány hiteléül: 
Pázmánd, 2018. május 8. 
 
 
             P.H. 
 
Járfás Andrea s.k. 
jegyző 
 


