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HATANO ZAT

s6ta Helyi v6lasztrlsi Bizotts6ga
teleptil6sen az onkorm inyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek, valamint nemzetis6gi k6pviselok 2019. okt6ber
napjrira kitrizcitt
viiasztdsttra a,,Telepiil6si roma nemzetis6gi k6pvisel6k viias71hsa" szavaz6lapot
ahat1rozat
mell6klete szerinti formiiban a3212019. (IX.18.) sz6mi hatirozatdval a2019. szeptember
lg-i
Ul6s6n j6vdhagyta.

S6ta

li.

Hatitozat ellen nincs helye fellebbez6snek. A hatirozataelleni bfr6s6gi feltilvizsg6lati k6relem
nyrijthat6 be, tigy, hogy az legk6s6bb avillasztdsi bizotts6g hatdrozat{nak meghoz
ataliLtkovet6
napon megetkezzen a megtilmadott hatdrozatot hoz6 v6las ztisi bizotts6gloz. A
bir6s6gi
feltilvizsgrllati kdrelmet avitlasil6si bizotts6g szdkhelye szerinti itelotebla,biraljael.
A bfr6sig
a bir6s6gi feltilvizsgdlati k6relemr6l legk6s6bb a felterjeszt6s6t kdvet6
napon dbnt.

A bir6 s6gi feltilvizsgiilati k6relemnek tartalmaznia kell
a) a kerclem 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjdt, ( 223.
$ (3) a) jogszab1lys6rr6sre
hivatkoz6ssal, illetve b) avdlaszt6si bizotts6g m6rlegel6si jogkdrben hozott hatirozataellen)
b) a k6relem benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khelydt) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
c) aketelem benyrijt6jdnak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftilddn 6lo, magyarorsz6gi

lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polgdr nem rendelkezik szemdlyi
azonosit6val,
szemdlyazonoss6grit igazolo igazolvinyrinak tipus6t 6s sziim6t, vagy
szew ezet eset6ben a bf 16 s6gi nyilv6ntartrlsba-v6teli szim6t.

a

jel6l6 szervezetvagy m6s

Indokol6s

A

viiasztitsi eljrir6sr6l sz6l6 2Ol3.6vi XXXVI. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ve.)
162. g (l)
bekezddse alapj6n a szavazolap adattartalmrit a vdlasndsi bizotts6g
hagyja jr6v6 aztkcivetoen,
hogy valamennyi bejelentett jel6lt, illetve lista nyilvantart6sba-vEta"larwaaanhatirozatot
hozott.

A HVB ahivatkozottlogszabilytrendelkez6s alap)dna teleptil6si roma nemzetis6gi
onkorm6nyzati
k6pvisel5k vdlasztilsa szavaz6lapot ellen5rizte
el6zetes nytlvantart6sba v6[[el osszevetette,
,
^)t ^,
6s jovihagyta.

Hatirozatdt aYe.

A

162, $ (1) bekezd6s6ben

biztositott jogkor6ben hozta meg.

iogorvoslati lehet6s6g5l (bfu6s6gr feliilvizsg6lat

tijlkoztatist.

Borsodb6ta, 2019. szeptember
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HATAn

o

s6ta Helyi vdlaszt6si Bizottsiiga S6ta
teleptildsen a helyi <inkorm6nyzati
k6pvisel6k 6s
polgarmesterek 2019' okt6ber 13.
napjdra tiuzott v6ras.n6s6ra a
,,Hllyi rinkormrinyzati
k6pvisel6k viiasztisa " szavaz6rapon szerepl6
sorrendet
u
2gioi;.
(x.09.) sz6mu
hatdrozati.al a2019' szeptember og-i tlgsen
az aldbbiiszerint sorsolta ki 6s rillapitotta
meg:

L

2.
3.
4.

B6la
Norbert
Csaba
Timea

Vriradi
K6tai
Lah6 Roland
Lah6nd Vriradi

LLTNGO DROM

RpM
RpM
LLTNGO DROM

Hatirozat eilen nincs helye fellebbez6snek.
A sorsoliis tdrv6nyess6ge elleni jogorvoslat a
szavaz6lap adattartam[nak j6vahagyiisa
elleni
bir6s6gi feliilvizsgalati kerelembe foglalva
nyrijthat6 be, [gy, hogy azlegk6sribb
a
virlasrti,,-i
bizottsrig hatatozatdnak meghoz atalfli
kdvet6 nupo, megerkezzen a megt6madott
hat,rozatot
hoz6 viilasztitsi bizotts6ghoz' A bir6s6gi
feltilvizs gliati kdrelmet
vdlasndsi bizottsrig
sz6khelye szerinti itel6tibla, bftilja
el. A bir6s6ia bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemr6l
legk6sobb a felterjeszt6s6t krivet6
napon d6nt.

a

A

feliilvizsg6lati k6relemnek tartalmaznia
kell
a)a kerelem 223' $ (3) bekezddse szerinti alapji*,
( 223. $ (3) a)jogszab6lysdrr6sre
hivatkoz6ssal' illetve b) aviiasnrisi bizottsrig
mertegliesi jogkcirben hozott hai1rozataellen)
b) a kdrelem benyrijt6jrinak nevdt, lakcimlt
(sz6klely6O u. - ha a lakcim6t6l (sz6khely6tol)
bir6 srigi

eltdr - postai 6rtesft6si cim6t,
c) akerclem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6j6t,
illetve ha a ktilftrldon 616, magyar orszitgi
lakcimmel nem

rendelkez6 v6laszt6polgrir nem rendelkezik
szemdlyi azonosft6val,

szemelyazonoss6gat igazol6 igazolviny6nak
tipus6t 6s sziim6t, vagy
szew ezet e setdben a bir6 s6gi nyilvrintartrisba-vdter
szirm6t.

i

A.v*tasztirsi erjri*isr6r sz6r6

a

jel6l6 szervezetvagy miis

20t3.rtiliiiiiJ=r,(a

tov6bbiakban: ve.) 160. (r)
bekezddse alapjan
$
a jelciltek u uaurniiibizotts6g
6ltal kisorsolt sorrendben
-t:uy*:l1ton
szerepelnek' a ve' 1160'
$' 12)bekezilse alapj6n vatiztasi bizotts6g a bejelenten jel6ltek,
illetve listrik - annak a. jeicitinet vagy listiinal-a
kiv6tetevei, ametynek nyilv6ntart6sba
jogerosen elutasitottiik tor..ndlaek
v6tel6t
u
illetve
llitirt"r.,
listrik
bejelent6s6re
.sorsoliirat
t6'6ra utin
vegzi
N.-'r..u sorsot6st iunrni, ha csak egy
,T,1t'fi"T#:,3ll"r*i'*apon,
"r.

a

-

A fenti jogszabdlyihivatkoz6s
glapjina Helyi v6lasztiisi Bizotts6g
nemzetisdgi cinkormiinyzati k6pviselok

rendelkez6 r6szben foglaltak

rr..int

a bejelentett--eivegene
telepiil.si roma

:!iort.r-r"".ra:en.t ,or*raoit

d6nt6tt.

6s

a

Hat6'rozat6,t a ve. 160. (1-2) bekezd6s6ben
s
biztositott jogkor6ben hozta meg.
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