BORSODBÓTA HELYt VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3658 Bo§odbóta,

Iktató§zám: Boí/ 816{§-/2019

széchenyi út 42.

Társ/: Polgárm€ster

yél,asz.ása

sza,v azó|ap

jóváhagyása

HATÁROZAT
Választtisi Bizottsága Borsodbóta településen a lrelyi önkormrtlyzati
tÓ"ir.iOr. és pálgármesterek 20t9. okúber 13. napjfua kitűzött választásáta a."Polgármester
(lx,l8,) száünú
váiasaása" ,"uuuiólupot a határozat melléklete szeiinti formában a 20120]19,

Borsodbóta

Helyi

hat.irozatával a 2019. szeptember 18-i üIésénjóvláhagyta,

Hatátozat ellen oincs helye fellebbezésnek,

A

hatiározata elleni

bíósági feliilvizsgálati kérel€m nyújtható be, úgy, hogy az legkésőbb a

a megtámadott
választlisi bizottság hatífiozatamak meghozatalát követő napon fiegéíkezzqn
kérelmet a választási
hatiározatot hozó ;álasztási bizottsághoz. A birósági felülvizsgálati
kérelemlöl
iirott.ag .reú,"ty" ,rerinti itélőtábla, bírálja eL A bíróság a bírósági felülvizsgálati
legkésóbb a felterjesztésétkövető napon dönt,

A bíró§ági felülvizsgálati kéIelemnek tartalmaznia kell
o/u t"e."t". 22;. § (3) bekezdése szerinti alaPját,

( 223, § (3)

a) jogszabálysértésre

jogkörben hozott határozata ell€n)
hivatkozással, illetve á) a választási bizottság mérlegelési
a lakcimétől (székhelyétő|)
ó) a kérelem b€nyújtójanak nevét, lakcimét (székhelyét) és - ha
eltér - postai értesítésicímét,
élő, magyaroNzagl
c) a kérelem benyújtojiinak személyi azonosítóját, illetve ha a külíi'ldön
nem rendelkeák személyi azonosítóval, a

lakcimmel nem rendelkező válasáópolgá(

vagy jelölő szervezet vagy más
személyazonosságát igazoló igazolványrának típusát és sziűnát,
szervezet esetéb€n a bírósági nyilvántaltá§ba-vételi sz1íLmáL

Indokolás

162, § (1)
A választási eljá,íás!ól szóló 2013. évi XXXVL törvény (a továbbiakban:.jóváVe,)
áí követően,
szavaálap adattartalmát a válasáá§i bizottság hagyja
i"t*áer"
"
"i"pj- ;"J"l;ntett
j;lölt, illetve lista nyilvántar!ísba-vétele tárgyában hatirozatot
;Ö;;il#yi
hozott,

iHÜ . n""**""

jogszabályi tendelkezés alapján a po]gármester lálasztisa szal,azó|apot

e|].rtőilrt,art^ze|őzetes"nyilvárrtartásbavétellelösszevetette,ésjóváhagyta,
Határozatát

.\

a

Ve, 162, §

(1) bekezdésében biztosított

jogon-oslati lehetóségróI (bírósági feliirvizsgálat

jogkóiében hozta meg,

) a Ve, 223, és 239, §-ai alapján

adott

rájékoztatást,

Bonodbóta, 2019. szcptember

18,

,fitrü-Rí"+t:t^J
Németh

s
z

szAv^ZÓLAP
Polgármesteí Választása
PH,

l

b_J a

20']9. október 13.
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BORSODBÓTA
Érvényesenszavazni csak 1 jelöltre lehet!

GUrYÁsJÁNOs
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(MUNKÁ§PÁRI)

két, egymást metszó Vonallal lehet, például:
Érvényesen szavazniajelölt neve melletti köíbe tollal írt
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