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1 /2022. (l. 1 3.) HVB határozat
Toth Gábor ijnkormányzati képvisel lemondásának tudomásul vétele valamint Cseman

Zs uzsan na m andátu m á n ak m egál l apítása

A HelYi Választási Bizottság tudomásul veszi, hogy Tóth Gábor 2660 lpolysz g, F ut 57. szám atafti
lakosnak képvisel i mandátuma írásbeli lemondás miatt 2022. 01. 01. napján megsz nt.

A HelYi Választási Bizottság Cseman Zsuzsanna 2660 lpolyszóg, F út 21. szám alafti lakosnak, a
meguresedett képvisel i helyre, mandátumát megállapítja.

A határozat ellen - annak meghozatalától számított három (3) napon belul - a kózponti néujegyzékben
szerePl választÓPolgár, jelólt, jelól szeruezet, továbbá az ilgyben érintett természefes és jogi személy,
jogi személyiség nélkijli szeruezet személyesen, levélben a Helyi Választási Bizoftságnát (2660 tpolyszóg,
F t 36. szám), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levétben (ipolyszog@gmail.com),
jogszabálysértésre hivatkozássa{ illetékmentesen fellebbezést nyújthat be a Nógrád Megyei Terí,jleti
Választási Bizottságnak (3100 Salgótarján, Rákóczi ut 36.) címezve. A fetlebbezést úgy kett benyujtani,
hogy az 2022. 01. 16. napján 16,00 óráig megérkezzen.

lndokolás:
Tóth Gábor 2022. 01. 01. napjával lemondott képviset i mandátumáról. A Magyarország helyi
ÓnkormányzatairÓl szÓló CLXXXIX. tóruény 29. (1) bekezdésének f) pontja alapján a telep(jtési képvisei i
megbízatása, Írásbeli lemondás útján megsz nt. A helyi onkormányzati képviset k és potgármesterek
választásárÓl szÓlÓ 2010. évi L. tóruény 21. (1) bekezdése alapján, ha az egyéni tistáról megválasztoft
kéPvisel helye uresedik meg, helyére a k vetkez legtöbb szavazatot elért jelölt tép. Az a jelölt, aki
egyetlen szavazatoÍ sem kapott, nem lehet képvisel . A 2019. október 1 3-i választáson a kóvetkezó legtöbb
szavazatot elért jel lt Cseman Zsuzsanna volt 62 szavazattal. Cseman Zsuzsanna képviset i tisztség
betóltését vállalja.

A jogoruoslatrÓl szÓlÓ tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXV\. töruény (továbbiakban:
Ve.) Í0. (3) bekezdésén,221. -án,223. és 224. -aln, és az itletékekr tszóló 1990. évi XCttt. tóruény
33. (2) bekezdés 1.) pontján alapul.
A bizottság tájékoztatja a kérelmez t, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kelt a fetlebbezés Ve. 223.
szerinti alapját (jogszabálysértésre hivatkozás), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és - ha a lakcímét l (székhelyét l) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés beny(tjtójának szemétyi
azOnOsÍtÓját, illetve ha a ktjlfóldön él , magyarországi lakcímmel nem rendelkez választópotgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagyjelöl szeruezet vagy más szeruezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát. A feltebbezés
tartalmazhatja beny(ljtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, iltet leg kézbesítési
megbízoftjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmez t, hogy a fellebbezés a választási bizoftság határozatának
meghozataláig visszavonhatÓ, ugyanakkor a választási bizottság az etjárást hivatalbólfotytathatja.
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