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Ruzsin J6nos atpoqermester, 6nkormdnyzati k6pviset6 vatamint Strba Eva
Iemonddsdnak tudom4sul v6tele valamint Jakus J6zsefn6 manddtum^nak megaillapitdsa

A Helyi V4laszt^si Bizotts^g tudomasul veszi, hogy Ruzsin JAnos 2660 lpolyszbg, Budai u. 10.
szdm alatti lakosnak k6pvisel6i manddtuma ir6sbeli lemondds miatt 201 5. jhlius 1 . napjdn
megszfrnt.

A Helyi VAlasztitsi Bizotts1g tudom6sul veszi, hogy Strba Eva 2660 tpolyszdg, F6 u. 26. szdm
alatti lakos a k6pvisel6i manddtum betdlt6s6r6l 2015. j(tlius 2. napjdn irdsban lemondott.

A Helyi VehsztAsi Bizoftsdg Jakus J6zsefn6 2660 lpolysz1g, F6 u. 50. szdm alatti lakosnak, a
megtiresedett k6pvisel6i helyre, mandetumet megAllapitja.

A haterozat ellen - annak

meghozataldt6l szemitott h6rom (3) napon beliil
a k1zponti
nevjegyzekben szerepl6 vitlasztopolgdr, jel6lt, jel6l6 szervezet, tov^bbd az Ugyben
termeszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg n6lk li szervezet szem'lyesen, levalben a
Helyi
'rintett
Vdlaszt6si Bizotts6gn4l (2660 lpolysz6g, F6 0t 36. sz6m), telefaxon (0635-30G782) vagy
elektronikus levelben (varga@balassagyarmat.hu), jogszabdlys6rt1sre hivatkozessal, iltetve a
vdlasztdsi bizoftsAg merlegel4si jogkdr1ben hozott d6nt6se etlen, iltet6kmentesen feltebbezest
ny0jthat be a N6grdd Megyei Teri)leti Vdlaszt^si Bizotts6gnak (3100 Salg6tarj6n, R6k6czi (tt
36.) cimezve. A fellebbezest (tgy keil beny1jtani, hogy az 2015. j(tlius h6 6. napj6n 16,00 6reig
megerkezzen.

-

Indokoles:
Ruzsin Jdnos alpolgArmester 2015. jrtilus 1 . napj1val lemondott az alpolg6rmesteri tiszts6g6r6l
6s 91291 egyideialeg kepvisel1i manddtum1r6t is. A Magyarorsz1g hetyi 6nkorm6nyzatair6t
sz6l6 cLb&lX. tdveny 29.5 ( bekezd1s6nek fl pontja alapjttn a tetepijllsi k6pvisel6i
megbizatasa, irasbeli lemondds 1tjan megszant. A helyi ,nkorm1nyzati kepvisel,k 6s
polg1rmesterek vdlaszt6s6r6l sz6t6 2010. 6vi L. t6rv6ny 21. (1) bekezd1se aiapjltn, ha a
S
te.l9Pu.l6.sj 6llkormdnyzati k6pvisel6 hetye iiresedik meg, hely6re a k6vetkez6 tegt,bb izavazatot
el6rt iel1lt Ep. Az a jel6lt, aki egyetlen szavazatot sem kapoft, nem lehet kipvisel6. A 2014.
okt6ber 12-ei v1lasztdson a k6vetkez6 legt1bb szavazatot el6rt jebtt strba Eva volt 106
szavazattal. strba Eva 2015. j1tius 2. napj€rn ir^sban lemondoit a k6pvisel6i mand^tum
elfogad4s1rol, a kepvisel1i tisztseget nem klvdnja betdlteni. A k6vetkez6 legt6bb szavazatot
szerz6 iel5lt Jakus J6zsefn6 2660 lpotysz\g, F6 utca 50. szem alatti lakos efte et 79
szavazattal. Jakus J6zsefn6 a k6pvisel6i tisztsig bet6lt6s6t v6llalja.
A hat1rozat a v1lasztdsi elj6trdsrot sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (tov1bbiakban: ve.) 10. g-6n,
a togoMoslatr6l sz6l6 td)j'koztatds a ve. 10. g (3) bekezd6sen, 221 . g-6n, 223.
6s 22i.s-arn, es
az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XClll. t6rv6ny 33.g (2) bekezd6s 1.) pdntj1n ataput.
A bizoftseg Etiekoztatia a k6relmez6t, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbez^s
igSal?Piit (ogszab6lys6rt6sre hivatkozds, ittetve a vAtaszt1si bizottsig merteget1si jogkorben
hozott ddntese), a fettebbez+s beny0jt6j6nak nev6t, Iakcim^t (sz6kheli6t) 6s ha a iakcim6t6l
(szekhely6t6l) elter postai lrtesitesi cimet, a fellebbezes beny0jt6j6nak szem1lyi
azonosit6jet,
illetve
a
kaff6ld6n
616,
magyarorsz
gi
lakcimmet
nem'
renSelkez6
v6taizt6potg6r
nem
..ha
ren.delkezik szem6lyi azonosit6vat, a magyar eilampotg1rs get igazot6 okirat1nak tipusflt
6s
szdmdt, uagy iel6l6 szervezet vagy mAs szervezet esetenei a blr6sdgi nyitv1ntaftesba v6teli
szdmi6t. A fellebbez6s taftatmazhatja benyijt6j6nak tetefaxszdmAt vagy-elei4ronikus lev1lcim6t,
illetdleg k6zbesit6si megbizottjenak nevei 6s ietefaxsz1m6t vagy elekiionikus tev'lcim6t.
A bizottsdtg t1jekoztatja tovabb1 a keretmez6t, hogy a fellebbezls v6taszt6si bizoftseg
meghozahbig visszavonhat6, ugyanakkor a vdrasztdsi bizofts6g az etjerast
ftayla!911x
h ivatal b6l folytath atja.
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