BORSODBÓTA HELYl VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3658 Bonodbóta, Széchenyi út 42,

lktatószám: Bor/ 81óiy'20t9.

Tárryl Helyi önkormányzati képviselök

HATÁROZAT

y áIasz?ása suAy azólapj óváhagyása

válasáási Bizottsága Borsodbóta
Helyi
"potgárínest€rek

telepüésen a h€lyi önkormlínyzati
2019. október 13, napjára kitűzött _választásifua a "Helyi
r.jp"i."ior. e.
formában
tiniormrinyzati tepÁelők válasaása " szayazólapot ahatáío7At melléklete_szerinti
jóváhagyta,
a 21l2019:(Ix,18) sz|írnúhatározatával a 2o19. sz€ptember 18-i ülésén
Hararozar eüen ninc: helye feüebbezésnek.
A hatá{onta elleni birósági felülvizsgálati kérel€m nyújtható be, úgy, hogy az legkésőbb a
válasáási bizottság határozatának meghozatalát követó napon megérkezzen a megtamadott
a válaszlísi
határozatot hozó váiasaási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kéIelmet
kérelemlől
bizottság székhelye szerinti ítélőtábla, bííálja el, A bíróság a bírósági felülviz§gálati

Bo6odbóta

legkésóbb a felterjesaésétkövető napon dönt,

A bírósági felülvizsgáati kérelemnek taítalmazí}ia kell
a/a kZrelem 223, § (3) bekezdése szerinti alapjál, ( 223, § (3) a) jogszabálysértésre
jogkörben hozott hat,iíozata ellen)
hivátkoással, illetve ó) a válasáási bizottság mérlegelési
(slkhelyétől)
ól a kéIelem benyújtójrának nevét, lakcímét(székhelyét) és - ha a lakcímétól
eltér - po§tai értesítésicímét,
magyarolságl
c/ a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külíi'ldön élő,
a
lakcimmel nem rendelkeó választópolgá( nem rendelkezik személyi a7onosítóval,
igazoló igazolványának típusát és szímát, vagy jelölő §zervez€t vagy más
személyazonosságát
szervezet esetében a birósági nyilvántaításba-vételi szfunát,

Itrdokolás
AválasáásieljrárásrólszóIó2013.éviXXXVI.törvény(atovábbiakban:ve.)1ó2.§(l)
jóvá azt köv€tően,
b"t"rOer" urupj,in u szavazólap adattaltalmát a választási bizottság hagyja
r,ágy

uulur"*yi

bejelentett jelolt, ill€tve

lista nyilvátrtartásba-vétele tárgyában hatfuozatot

hozot1.

Á HVB

a hivatkozott

képviselók választása
iogszabá\i rendeüezés alapián a he\i ónkormányzati

szavazólapot ellenótizi","^"t

^,

.ló""t..

nyil,,áítartásba véteüel összevetette, és jóváhagyta,

jogkölében hozta meg,
HatátL>zatzt a Ve, 162, § (1) bekezdésében biztosított

A

jogon,oslati lehetóségól @írósági feliilvizsgáJat

) a Ye,

223, és 239, §-ai alapján adott

táiékoztatást.

Borsodbóta, 2019, szeptembe! 18.
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BORSODBÓTA HELYl VÁLASZTÁSl BlZOTTSÁG
3658 Borsodbóta, széchenyi út 42,

Iktatószám: Boíl 816.5| l20l9.

.

Tár§/: Helyi önkományzati képviselők
vá|as^ása szayazólapon szereplő sonendje

HATAROZAT
Helyi

Választlisi Bizottsága Borsodbóta településen a helyi önkormfulyzati
képviselők és polgármesterek 2019, október 13. napjrára kitúzött választására a ,,Helyi
önkormá,nyzati képviselók válasarisa " szavazólapon szereplő sorrendet a 18/2019. (IX.09.)
számú határozatával a 2019. szeptember 09-i ülésén az alábbiak szerint sorsolta ki és állapította
Borsodbóta

megI

1. Sike Sándor Dénes
2. Baíi Zolán
3. Koós Gábomé
4. Takács István
5, Simon §índor
6, Nagy Attiláné
7. Kriston BéIa
8, Varga S{ándor
9. Berki Béla

fiiggetlen
Magyar Munkáspárt
fuggetlen
ffiggetlen
fuggetlen
fiiggetlen
fuggetlen
fiiggetlen
ffiggetlen

Határozat ellen nincs helye feüebbezésnek.

sor§olás törvényessége elleni jogorvoslaí a szayazólap adattartamárrak jóváhagyása elleni
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalva nyújtható be, úgy, hogy az legkésőbb a választísi
bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot
bírósági felülvizsgálati kérelmet a váiasztási bizottság
hozó válasaási bizott§ághoz.

A

A

székielye szerinti ítélőtábla, bírálja el.

A

bilóság a bírósági felülvizsgálati kérelemről

legkésöbb a felterjesáésétkövető napon dönt,

A bírósági f€lülvizsgálati kérelemnek tartalmazrria kell
a)a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alap:át, ( 223. § (3) a) jogszabáIysértésre
hivatkoással, illetve óJ a vála§ztá§i bizottság mérlegelésijogkörben hozott hatáíozata ellen)
ó' a kéIelem bgnyújtójának nevét, lakcimét (székhelyét) és - ha a lakcimétől (székhelyétől)
eltér - postai értesitésicímét,
c) a kérelem benyújtóji{nak személyi azonosítóját, illetve ha a küIffrldön éló, magyarorsági
lakcímmel nem rendelkező választópolgáI nem íendelkeák személyi azonosítóval, a
személyazonosságát igazoló igazolvritryának tipusát és számát, vagy jelöló szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvilntartásba-vételi számát.

Indokolás

2013, évi XXXVL törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (l)
bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisor§olt sorrendben
szerepelnek. a Ve. 160. §. (2) bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöltek,
illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével,amelynek nyilvántartásba vételét
jogerősen elutasitották - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listrik bejelentésére

A válasáási eljárásról szóló

rendelkezésre álló hatrimapon,
jelölt, illetve lista van,

ló óra

utrin végzi el, Nem

kell sorsolást tartani, ha csak egy

A íenti jogszabályi hivatkozá§ alapján a Helyi Válasnási Bizottság a bejelentett képviselók jelöltek
sorrendjének sorsolását elvégezte és a rendelkezó íészben foglaltak szerint döniött

Hatátozatat a Ye, 1ó0. § (1 2) bekezdésében biztosított jogkötében hozta meg.

A

io8olvoslatj lehetóségr6l @ítósági felinvizsgálat

tájékoztatá§t.

Botsodbóa, 2019. szeptember 09.
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