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Ilatározat

MélykútváIos Helyi Választási Bizottsága Mikó Lászlóné születé§i neve: Wittner Malgit
Mélykútvfuos Ön-kormányzat Képviselö-tgstülete tagiaként egyéni listás mandátumfuól 2016,
december 1. napjával való ]emondása miaíínleqai,csedell önkormón!,.ali egléni képviselői
handálum belöl!ése érdekében az alábbi dönlésl hozta:

A Helyi Válaszlási Bizottság az

képvi§elók és polgárínesterek 2014, október 12,
mpján megtartott egyéni listás képviselói választás
HvB által hitelesített - szavazóköri
ö§szesitett eredmény j9gyzőkönyvéból megáIlapitja, hogy Mélykúíváros e§/éni önkormáíyzrti
kópvi§elői li§táján a mandátumáról lemondott önkormányzati képviselő kiesése miatt
legtöbb (555) §zavazatot &§!L!Lé!!!!!3_&gg9!|h!_id!i!!(6449. MéIykút.Nagy u. 37. sz. alatti
lakos) érte el, ezért a lemondás miatt megüre§edett önkormányz9ti képviselői mandátumot az
illetékes és hatá§körrel rendelkező HVB Fü§zkó Attila ré§zére adja át, figyelemmel a Fuszkó
Attila inisban tett nyilatkozatában foglaltaka is, me\yben vóllalta Mélykit Város Ónkormányzat
Képviselő-teslülelében egülesedelt önkormányzati képl,íselői mandátum betóllésél, a Mpl,iselő
lisztség viselését_
önkormritryzati

-

Felkéri a HvB az Elnökét arra. hogy Fuszkó
önkormányzati képviselői bciktatásan Mélykút
^ttila
Viiros Önkormányzat Képviselő-testülele soros
iilésénolvussa elő az i)nkormúnyzati képviselőí
eshi szövegét és ezt követóen adja át számára az önkormányzati képviselóvé vála§ztásáí igazoló aláín
egbízóleyelel.
^llala

-

Ezen határozat ellen - jog§zabálysértésre való hivatkozással - a hatéltozAt meghozatalától
számított 3 napon belül a megüresedett önkományzati képviselöi mandátum elbírálására

jogosított hatáskörrel és illetékességgelrendelkező Helyi Választási Bizottsághoz (6449, Mélykút,
Petőíi tér 1. §z.) illetékmente§ ,lbllebbezés nyújthaló be, - a Bács-Ki§kuít Megyei Területi
vála§ztási Bizottsághoz címezve (6000. Kecskemét, Deák tér 3.) személyesen, levélben,
telefaxon, vagy elektronikus levélben, úgy hogy az legkésöbb 2016. december
a lIVB-hez
beérkezzen.
A megadott batáridó jogvesaó.
A fellebbezésnek t1flalmaznia tel/] a kérelem jogalapját. a fellebbezés benyújtojának nevét,
lakcimét - és ha az a lakcimétól eltéI postai érte§ítési címét.a benyújtó személyi azonosítóját. A

1

a

benyúitóiának teleláxszámát vagy elektronikus levélcimét.A
íbllebbezésben új tények és bizonyitékok i5 l'elhozhatók,
A Helyi Választási Bizottság a halfuozal meghozatala napián Mélykút város honlapján közzéleszi.
l'ellebbezés tartalmazhatja

Indokolá§
Mikó Lriszlóné MélykútVráros Önkoínányzat Képviseló-testiilete laqla 2016. december

1.

napjával lemondott egrdni lístós képviselői mandálumáról.

Az

önkormányzati egyéni képviselói mandátumról való lemondás következtében az arra
és illetékességge| reídelkezó Helyi Választási Bizottságnak gondoskodnia kell a 20l4.
októbel 12, napján megtartott önlormányzati képviselők és polgármester választáson ké§zült
egyéni képvi§elői szavazóköri eredmény ,jegyzókönyv általa hitglesitett adatai alapján, a
hatá§körrel

me güre

s e de t t

mandá turn

be l ö l l ó s

érő l.

Az önkormiinyzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiröl szóló 2010. évi L. törvény 2l. § (1)
bekezdése énelmében| ha az eg)éni li§!áróI meg|álaszlo kepyiselő helye titese<,lik meg, helyére a
legtöbb szavazaloí elérl jelöll lép.
A HVB megállapitotta, hogy

a választás napján általa hitelesitett eredmény jegyzókönyv tanú§ága
szeÁrlt a sza|azalszám szelinli sorrendben a kövelkező leglöbb (555) szavazatot eléfljelölt Fuszkó

Attila íüggetleh j elölt.

tett nyilaíkozaíábaíyálla\a Mélylait Város Önkormáry,zat Képviselőteslülelébe megüresedett önkormónyzaíi kép|i§elői mandátum szemólyével való betöltését, az
önko rmányz a t i képvi se l ő i r i sz l sé8 v i § e l é5 ét.

A képviseló jelölt irásban

A HVB a

hivatkozott jogszabáIyi rendelkezések, az egyéni képviselói mandátumról lemondott
testületi tag nyilatkozata és a 2014. október 12, napon megtartott ön}ormányzati képviselői
választlis szavazóköri eredmény jegyzőkön}Ye alapján az önkormlányzati képviselöi mandátumról
való lemondás miatt megüresedetl ónkormón)zali képyiselői mafulálumol az egr'éni lisíán sofon
kbvetkező legtöbb érvényesszavazalot elért Fuszkó Auila (6119. Mélykút,Nag, u. 37. sz, alatti
lakos) számáru adla ki és f'elkérte a HVB Elnökét al.ra. hogy a jelölt önkormányzati képviselői
tisztségébevaló bciktatásakol, a MélykútVáros Önkormányzat Képviseló-testülete (a képviselői
lemondás idejét követó) soros ülé§én olva§sa eló a Magyalország helyi önkormiinyzatairól szóló
20ll. évi clxxxlx. törvény 28, § (2) bekezdése szeriníi képviselői eskíi szöyegét, e^köyeíheí
pedig adja át a tisztségébe beiktatott képviselő ur számája az általa aláírásával hitelesitett
Mpv i se l ő i me gb izó lele I e t.
A hatfuozai meghozatala az önkormiányzati képviselók jogállásának egyes kérdéseiról szóIó 2010.
évi L. törvény 13. § (l) bekezdésénés a 2t, § (l) bekezdéséIe hivatkozással történt.
A jogorvoslati eljárásról §zóló tájékoztatás a választási eljáJásról szóló 2013, évi x;<XVl. törvély
22l, § (l) bekezdése, a223. § és a224. § (1)-(3) bekezdésénalapul.
Mélykút,20l 6, tlecember 08,
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Viszme€hé széll Malgi
Hclyi Választási Bizot
Határozatról éncsítéstkap:
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Fuszkó Attila (6449. Mélykút,Naey u. 3'l. sz. alatti lakos)
öniolmányzati képiiselói tisztség vá(ományosa
MélykútVáros Önkormányzat Polgármestere és általa
Irattár

a

a Képviselő-le§tüle1

megüre§edett

