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HATANO ZAT
V6laszt6si Bizotts6ga S6ta teleptil6sen a helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kitrizdtt villasillsina a ,,Polgdrmester v6laszthsa"
szavazolapotahatdrozat mell6klete szerinti form6ban a3012019. (IX.18.) szitnruhatdrozatdval
a 2019. szeptember 1 8-i i.i16s6n j6v6hagyta.
S6ta

Helyi

Hatirozat ellen nincs helye fellebbez6snek.
A hatdrozata elleni bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relem nyrijthat6 be, irgy, hogy az legk6sobb a
v6laszt6si bizotts6g hatdrozatdnak meghozatal6t k6vet6 napon megdrkezzen a megtiimadott
hatitrozatot hoz6 v6lasztisi bizotts6ghoz. A bir6s6gi feltilvizsg6lati k6relmet a v6laszt6si
bizotts6g szdkhelye szerinti it6l6t6bla, birdlja el. A birosdg a bir6s6gi feltilvizsg6lati k6relemrol
legk6sobb a felterjeszteset k<jveto napon ddnt.

A bir6sdgi feltilvizsg6lati k6relemnek tartalmaznia kell
a) a kerelem 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjirt, ( 223. $ (3) a) jogszabirlys6rt6sre
hivatkoz6ssal, illetve b) avtiasil6si bizotts6g m6rlegel6si jogkrirben hozott hatdrozataellen)
b) a k6relem benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
eltdr - postai ertesit6si cim6t,
c) akerelem benyfjt6j6nak szem6lyi azonositoj6t, illetve ha a ki.ilftrldcrn 6lo, magyarorsz6gi

lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
szemelyazonossSg6t igazol6 igazolvitnyanak tipusdt 6s szilm6t, vagy jel6l6 szewezet vagy miis
szery ezet e set6ben a bir6 s6gi nyi lvrintart6sba-v6teli szdmdt.

Indokol6s

A

vdlasztitsi elj6r6sr6l sz6lo 2013. evi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 162. $ (1)
bekezddse alapj5n a szavazolap adattartalm6t a v6lasa6si bizotts6g hagyja jovd ad. kcivetoen,
hogy valamennyi bejelentett jekilt, illetve lista nyilv6ntart6sba-vdtele t6rgy6ban hattrozatot
hozott.
A H\ts a hivatkozott jogszabdlyi rendelkezl.s alapjiln a polg6rmester v6laszt6sa szavaz6lapot
ellen6rizte, azt
el6zetes rrytlvintartisba v6tellel <isszevetette,6s j6vihagyta.
^z

Harirozat6t aYe. 762, $ (1) bekezd6s6ben biztositott jogkor6ben hozta meg.

A

jogorvoslati lehet6s6gr6l @ir6s6gi felii{vizsgdlat ) a Ve. 223. 6s
tdjlkoztatist.

Borsodb6ta, 2019. szeptember
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HATANO ZAT

szav az6lapon szereplo sorrendj e

Sdta Helyi V6laszt6si Bizotts6ga S6ta telepi.il6sen a helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napj6ra kitrizdtt villasztdsira a polgrlrmesterek v6laszt6sa
szavazolapon szerepl6 sorrendet a2712019. (IX.09.) sz6mri hatirozatdval a2019. szeptember
09-i til6s6n az alitbbiak szerint sorsolta ki 6s 6llapitotta meg:
L Szalm6s Zsoltn6
FIDESZ-KDNP

2.

Paroczai Andrea Tiinde

ftiggetlen

Hatlrozat ellen nincs helye fellebbez6snek.
A sorsol6s t<irv6nyess6ge elleni jogorvoslat a szavaz6lap adattartam6nak j6vahagy6sa elleni
biros6gi feltilvizsg6lati k6relembe foglalva nyrijthat6 be, fgy, hogy az legk6s6bb avblasztdsi
bizotts6g hatttrozatdnak meghozatalilt k<ivet6 napon megerkezzen a megt6madott hat6rozatot
hoz6 v6laszttrsi bizotts5ghoz. A birosdgi feltilvizsgilati kdrelmet a vitlaszltitsi bizottsdg
sz6khelye szerinti itelotabla, bftillja el. A bir6s6g a bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemr6l
legkdsobb a felterjesztdsdt kdveto napon ddnt.

A bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemnek tartalmaznia kell
a) a kerelem 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjitt, ( 223. $ (3) a) jogszabhlysdrt6sre
hivatkoz6ssal, illetve b) avdlaszt6si bizotts6g m6rlegel6si jogk6rben hozott hatdrozataellen)
b) a k6relem benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimdtol (szdkhelydtol)
elter - postai 6rtesit6si cim6t,
c) akerelem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilftrld<rn 6lo, magyarorsz6gi

lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
szemelyazonoss6g6t igazol6 igazolviiny6nak tipus6t 6s sz6m6t, vagy jel6l6 szervezet vagy m6s
szew ezet e set6ben a bir6 s6gi nyilv6ntart6sba-vdte

I

i

szimdt.

Indokol6s
A v iiasztdsi elj 6r6sr6l

a

o 2013.6vi XXXVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 160. $ (1)

lapon a jeldltek a v6laszt6si bizotts6g 6ltal kisorsolt sorrendben
(2) bekezddse alapj6n a viiasztitsi bizotts6g a bejelentett jeldltek,
illetve list6k - annak a je
vagy list6nak a kiv6tel6vel, amelynek nyilv6ntart6sba vdtel6t
jogerosen elutasitott6k
sorrendjdnek sorsol6s6t a jeldltek, illetve list6k bejelentds6re
rendelkez6sre 6116
pon, 16 6ra ut6n vegzi el. Nem kell sorsol6st tartani, ha csak egy
jelcilt, illetve lista van.
bekezddse alapj6n
sza
szerepelnek. a Ve. 160.

A fenti jogszab6lyi hiv
jeldltek sorrendj6nek so
Hatdrozat6t a Ve. 160.

$

alapjitn a Helyi V6lasztSsi Bizottsiig a bejelentett polg6rmester
. elvegezte 6s a rendelkezo reszben foglaltak szerint ddnttjtt.
-2) bekezd6s6ben biztositott jogkor6ben hozta meg.

A

jogonoslati lehet5s6gr5l (biros6gi feliih.izsgalat

)a

Ve. 223.6s 239. $-ai alapj6n adott

tal6koztatast.
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