
BORSODBÓTA HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42,

Iktatószám: Borl 8l6őt20l9,
Tárg": Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők

y ilasztása szAy azó|ap j óvtiúngyása
HATÁROZAT

Borsodbóta Helyi Válasáási Bizottsága Borsodbóta településen aZ önkormányzati

képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselók 2019. októq 13, napjára

kitűzött választásá,ra a,,Települési roma nemzetiségi képviselők vála§áása " szavazólapot a

hatfuozat melléklete szerinti formában a 22/2019. (Ix.18.) szímú hatértozAáyal a 2019,

szeptember 1 8-i ülésén jóvt{tBgyta.

Hataíozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A hatáíozata elleni bírósági felülvizsgáIati kérelem

nyújtható be, úgy, hogy az legkésőbb a választási bizottság határczatának m9giozatalát követő

napon .egerkJir"n a megtimadott hatáfozatot hozó válasaási bizottsághoz, A bírósági

feltilvizsgáiati kérelmet a vála§áási bizottság székhelye szelinti ítélőtábla, bírálja el, A bíIóság

a biróságl felülvizsgálati kérelemlől legkésőbb a felterjesáését követő napon dönt.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek taltalmaznia kell

a)a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapjál, ( 223, § (3) a) jogszabálysérlésre

hivatkoással, illetve ó) a válasáási bizott§ág mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen)

ó) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétól)

eltér - postai értesitési címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külft'ldön éIő, magyarországi

lakcimmel nem rendelkezó válasáópolgár nem Tendelkezik személyi azonosítóval, a

személyazonosságát igazoló igazolványának tipusát és sziínát, vagy jelölő szervezet vagy más

szervezet esetében a bilósági nyilvánkításba-vételi szimát.

Indokolás
A vi{iasáási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: ve,) 1ó2, § (l)
bekezdése alapj-án a szavaálap adattartalmát a váIasztási bizott§ág hagyja jóvá aá követően,

hogy valamennyi bejelent€tt jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele iáIgyában határozatot

hozott.

Á H\E a hivatkozott iogszabá\i rendelkezés alapián a települési toma nemzetiségi, önkormányzati

képvrselók választása szivazólapot ellenótizte, azt az előzetes nylvántxrtásba vétellel ósszevetette,

ós iór.áhagya,

Határozatát a Ve. 162, § (1) bekezdésében biztosított jogkótéb€n hozta meg,

Á jogotvoslati lehetóségtól @fuósági feliilvizsgálat )

tájékoztatást.

Borsodbóta, 2019, szeptembet 18.

a !e. 223. és 239. §,ai alapján adott

3a,ta_
Németh
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BORSODBÓTA HELY| VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

3656 Borsodbóta, §zéchenyi út 42.

Iktató§zám: Bor/ 81659/2019.
Tárry: Települési roma nemzetiségi képviselők

válasáása szavazóIapon szerepló sorrendje
HATÁROZAT

Borsodbóta Helyi választási Bizottsága Borsodbóta településen a helyi önkormlányzati
képviselók é§ polglármesterek 2019. október 13. napjfua kitúzött váIaszlisára a ,,Helyi
önkományzati képviselők válaszüísa " szavaálapon szelepló sonendet a 19/2019. 0X.09.)
számú hatáíozatával a 2019. szeptember 09-i ülésén az alábbiak szerint solsolta ki és állapitotta
meg:

1. váradi céza
2. Gulyás Dávid
3. Berki Béla
4. seres Ádám
5. vadászi Gábor Tibor
6, Szitai Béla
7, Vráradi Erik

RPM
LtINGo DRoM
LL]NGo DRoM
LUNGO DROM
RPM
LLNGO DROM
LtINGo DRoM

1-Iatározat ellen nincs helye feüebbezésnek.

A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a sza,/azólap adattartamának jóvIíúragyása elleni

birósági felülvizsgáiati kérelembe foglalva nyújtható be, úgy, hogy az legkésóbb a válasarisi

bizottság hatitozatának meghozatalát követő napon megérkezz€n a megtámadott hat|ározatot

hozó választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kéIelmet a választ-{ísi bizottság

székhelye szerinti ítélótábla, bírálja el, A bíróság a bírósági felülvizsgálati kérelemről

Iegkésőbb a felterjesztését követő napon dönt.

A bírósági feliilvizsgálati kéíel€mnek tartalmaznia kell
a)a kéIelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, ( 223. § (3) a) jogszabály§érté§I9

hivatkoás§al, illetve ö) a válasáási bizottság mérlegelési jogkörben hozoü hatfuozata ellen)

ó/ a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétól (szekhelyétől)

eltér - postai éítesitési cimét,

cl a kérelem benyúitójának személyi azonositóját, illetve ha a külft'ldön élö, magyarországi

lakcímmel nem rendelkező válasáópolgár nem rendelkezik személyi azonositóval, a

személyazonosságát igazoló igazolványának tipusát és sámát, vagyjelölő szervezet vagy más

§zervezet esetében a bírósági nyilvá,ntaltásba-vételi száínát.

Indokolás
A válasáási eljárásról sóló 2013. évi xxxvl. törvény (a továbbiakban: ve.) 160. § (l)
bekezdése alapjrfur a szayazóIapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sonendben
szerepelnek. a Ve. 1ó0, §, (2) bekezdése alapján a válasáási bizottság a bejelentett jelöltek,

illetve lisní& - annak a jelöltnek vagy lisénak a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét
jogerösgn elutasították - sonendjének §orsolá§át a jelöItek, illetve listrák bejelentésére



rendelkezésre álló hatámapon, 1ó óra utrin végzi el, Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy
jelölt, illetve lista van.

A fentijogszabályi hivatkozás alapjfur a Helyi Váasárási Bizottság a bejelent€tt települési roma
nemzetiségi önkorrnányzati képviselők jelöltek sonendjének sorsolását elvégeáe és a
rendelkezö részben foglaltak szerint döntött.

H^tátoz^tát a ve, 160. § (1 2) bekezdésében biztosított jogkörében hozta meg.

A jogowoslati lehetóségtól @írósági felülvizsgálat ) a Ye. 223. és 239. §-ai alapján adott
táiékozt^t^sí,

Botsodbóta, 2019, szeptember 09.

Németh katalin
elnök ó--
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