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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Talált Tímea települési képviselő Komló Város Polgármesteréhez 2011. január 20-án intézett 
levelében megbízatásáról lemondott, így mandátuma ezen a napon megüresedett. A 2010. évi 
helyhatósági választásokon Talált Tímea a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt 
kompenzációs listáján szerzett mandátumot. 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt kompenzációs listáját a 110/2010. (IX.6.)HVB. sz. 
határozatával vette nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. A listán bejelentett 
személyek közül az alábbiak nem szereztek mandátumot: 
 
2. Tasnádi László 
3. Konyári Zsolt 
4. Pista József 
5. Németh Sándor 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 115. § (2) bekezdése értelmében a jelölő 
szervezet a megüresedéstől (2011. január 20.) számított 30 napon belül (2011. február 19.) 
jelenthette be a listán szereplő, mandátumot nem szerzett jelöltek közül az új jelöltet, (ennek 
során a sorrend a szervezetet nem köti).  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt a fenti határidőig delegálási jogával nem élt. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
21. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a jelölő szervezet a meghatározott határidőig 
nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép. 
Komló Város Helyi Választási Bizottsága a 2011. február 21-én tartott ülésén a vonatkozó 
jogszabályok értelmében a mandátumot Tasnádi László részére adta ki. 
 
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. 
1. § (2) bekezdése alapján a megválasztott képviselőnek a képviselő-testület előtt esküt kell 
tennie, amelyre megbízólevelének átvételét követően kerülhet sor. Ettől az időponttól 
kezdődően gyakorolhatja képviselői jogosítványait.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottság álláspontjának figyelembe vételével a 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. Ezt követően kerülhet sor a megbízólevél 
átadására és az eskü kivételére (1. számú melléklet). 
 
H at ár oza t i  j avas l a t  
 
 
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Komló Város Helyi Választási Bizottságának 
Tasnádi László képviselői mandátumának hitelesítéséről adott beszámolóját. 
 
A képviselő-testület Talált Tímea képviselői tevékenységét megköszöni. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a változást a Szervezeti és Működési Szabályzat II. számú 
függelékén vezettesse át. 
 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Határidő:  azonnal 
 
Komló, 2011. február 21. 

Lóránt Ákos 
bizottsági elnök 



1. sz. melléklet 
 
 
„Én … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a 
tudomásomra jutott titkot megőrzöm, települési képviselői tisztségemből eredő 
feladataimat Komló város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 
(Meggyőződése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen!” 
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