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Bakonykúti Közs é g Helyi Válas ztási Bizotts ága 1/20 1 8. (V. 8) határ oztta
megüresedett képviselői mandátumról

Bakonylcuti Község Helyi Válasáási Bizottsága 2018. május 8. napján megtartott ülésén
Magyarország helyi önkormányzatafuől szőlő 2011. évi CLXXXD(. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
29. § (1) bekezdés f) pontja, valamint 30, §-a lapján §zalmási Tamás Ferencné egyéni listáról
megválasztott helyi önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum betöltése
tárgyéhan meghozta az alábbi

hatőrozatot:

Szalmási Tamás Ferencné ( ] 8046 Bakonykuti Szabadság
u. 8, sz. alatti lakos helyi önkormányzati képviselő a 2018. április 26-i képviselő-testületi ülésen
bejelentette, hogy 2018. május 1, napjával lemond képviselői megbizatásáról, ezért képviselői
megbízatása 2018. május 1. napjával megszűnt.

Bakonylniti Község Helyi Válasáási Bizottsága a lemondás miatt megüresedett önkormányzati
képviselői mandátumot az egyéni listán a következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Halász Attila
Lajos( )8000Székesfehérvár,
Nagyváradi ltca27. (tartózkodási hely: 804ó Bakonykuti, Szabadság u. 30.) számalatti lakos részére
adja ki.

E határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő válasúőpolgár,
jelölt, jelölő szewezet, továbbá az igyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélkiili szervezet a Fejér Megyei Területi YáIasztási Bizottsághoz címzett - illetékmentes -
fellebbezéssel élhet.

A fellebbezést a Helyi Válasáási Bizottságnál kell előterjesáeni személyesen (8046 Bakonykúti,
Szabadság u 4L jegyzői iroda), illetve levélben a Helyi Válasáási koda, 8043 Bakonykuti, Szabadság
tl4I. , telefaxon a (221595-001) fax számon, vagy elektronikus levélben az iszkajegyzo@.axianí:Let.hu
e mail címen, A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számítotbharmadik napon - 2018. május 11-én - 16.00 óráig megérkezzen aváIasztási
bízotísághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ye. 223. § (3) bek. szerinti alapját, a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől, székhelyétől eltér, a postai értesítési
címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, amennyiben külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatla benyujtójának telefax számát, vagy elekíronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízotíjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

Szalmási Tamás Ferencné 8046 Bakonyhiti Szabadság u. 8. sz. alatti lakos a 2014. október 12.

napján megtartott egyéni listás helyi önkormányzatí váIasztáson Bakonylniti községben fiiggetlen
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26-i képviselŐ-testi,ileti ülésen bejelentette, hogy 2018. május 1. napjával lemond képviselői
megbízaíásáről, ezért képviselői megbízatása2018. május 1. napjával megszűnt.

Az Mötv.30. (1)-(4) bekezdései alapján:

,,30. § (]) Az önkormányzati kepviselő a képvisető-testület ülésén jelentheti be lemondását A
lemondásí és a megbízatás megszűnésének időpontját az üIés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a meg,lei közgyűlés elnökének ad ót vag1l juttat el.
Az Írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.

(3) A lemondás nem vonható vissza.
Q) Az önkormányzati kepviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a

lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésénekvagy az
írásbeli nyilatkozat ánételének napján, "

Fentiek alaplán Szalmási Tamás Ferencné önkormányzati képviselő képviselői megbizatása 2018.
május l. napjával megszűnt.

A helyi önkorm_ányzati képviselők és polgármesterek választásáről szóló 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban: Övjt.) 2l. O) bekezdése szerint:

|21. § (1) Ha az egléni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő
legtöbb szavazatot elért j elölt lép. "

Bakonykuti községben a 2014. október 12-i helyi önkormányzati váIasú.áson az egyéni listás
kéPviselő választás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapjrán aszavazatszám szerinti sorrendben a
következő legtöbb szavazatot elért jelöl HalászAttila Lajos 27 szavazattal.

Fentiekre valÓ tekintettel a Helyi Yálasúási Bizottság a lemondás miatt megüresedett önkormányzati
képviselői mandátumot Halász Attila Lajos 8000 8000 Székesfohérvár, Nagyváradi utca 27.
(tartÓzkodási hely: 8046 Bakonykuti, Szabadság u. 30.) szám alatti lakos részére adja ki.

A Helyi Válasáási Bizottság Elnöke Halász Attila Lajos részére a megbízőIevelet jelen határozat
jogerőre emelkedést követő 3 napon beltil átadja.

Ahatározat aválasztási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2OO. §-án, az
MÖtv. 29. § (1) bekezdés f) pontján és a 30. § (1) bekezdésén, valamint azÖvjt.21. § (i) bekezdésén
alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdései, a22I. §, a223. § (1)-(2) bekezdései, a224-
225, §-aÍ, a 24L § és a 307lP. § (2) bekezdés c) pontja szerint adtam tájékoztatást. A fellebbezés
illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény -33. § (2) bekezdés l. pontja
biztosítja.

Bakonykúti, 2018. május 8.
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