
sAra HELyr vAraszrAsr srzorrsAc
3659 Sdta, Szdchenyi ut 19.

Iktat6szr{m: Bor/ 816(;.1/2019.

Tdrgy: Helyi dnkormdnyzati k6pvisel6k

H A T A n O Z AT 
viilasztisa szavaz6lapj6v6hagy6sa

S6ta Helyi v6laszt6si Bizotts6ga Borsodb6ta teleptil6sen a helyi 6nkormrinyzati k6pvisel6k6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjdra kitrizdtt v6laszt6s6ra a ,,Helyi 6nkorm6nyzatik6pvisel6k vrilaszt6sa " szavazolapot a hatdrozat mell6klete szerinti formiiban a 3l/2019.(IX.18.) sziimri hatdrozatilar a2oli. szeptember l g-i tilds6n j6vahagyta

Hatdrozat ellen nincs helye fellebbez6snek.
A hatdrozata elleni bir6s6gi feltilvizsg6lati k6relem nyfjthat6 be, rigy, hogy az legk6s6bb a
v6laszt6si bizotts6g hatirozatdnak meghozatalii kriveto napon meg1rkezzen a megt6madott
hatdrozatot hoz6 viilasil.ilsi bizotts6ghoz. A bir6s6gi feltilvizsg6lati k6relmet a v6laszt6si
bizotts6g szdkhelye szerinti itelltitbla,bfr6lja el. A bir6sSg a bir6s6gi feltilvizsg6lati k6relemrol
legk6sobb a felterjesz6s6t kovet6 napon d6nt.

A bir6srigi feliilvizsg6lati k6relemnek tartalmaznia kell
a) a kerelem 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjifi, ( 223. $ (3) a) jogszabitlys6rt6sre

hivatkoz6ssal, illetve b) a vdlaszt6si bizotts6g m6rlegei6si jogkorben hozott hatarozataellen)
6) a kerelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6tSl (sz6khely6t6l)

elt6r - postai drtesitdsi cim6t,
c) a kdrelem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosft6j6t, illetve ha a ktilftlddn 616, magyarorsz6gi

lakcimmel nem rendelkez6 vrilaszt6polgrir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
szem6lyazonoss6g6t igazol6 igazolviny6nak tfpus6t 6s sziimiit, vagy jekil6 szervezetvagy m6s
szerv ezet eset6ben a bir6 s6gi nyilv6ntart6sba-v6teli szilmifi .

A vltasztitsi elj6rrisr6l sz6l6 2or3. r"llLili 13.irr, (a tov6bbiakban: ve.) 162. $ (t)bekezddse alapj6n a szavaz6lap adattartalm6t a vrilasztrisi bizottsrig hagy.laiov6 azt k6vet6en,
hogy valamennyi bejelentett jelcilt, illetve lista nyilv6ntart6sba-vEt e;Tirgyaban hatirozatot
hozott.

A H\B a hivatkozo tt logszabdlyi rendelkez 6s alapjin a helyi cinkorm6nyzati k6pvise l6k v6laszt6sa
szavaz6lapot ellen5rizte,lzt az el5zetes nytlvilntart6sba v6tellel .irrz".r.t.tt r,6":16uAh^gytu.

Hatirozatit aYe. '162, $ (1) bekezd6s6ben biztositott jogkor6ben hozta meg.

A jogorvoslati lehet5s6gt6l (bir6s6gi feltilvizsg6lat )
tdjikoztatilst.

Borsodb6ta, 2019. szeptember 18.

a Ve. 223. 6s 239. $-ai alapj6n adott
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Helyi on kormd nyzati kepvisel6k vdlasztdsa

2A19. okt6ber 13.

SATA

Erv6nyesen szavazni legfeljebb 6 ;eltiltre lehet!
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r. vARRoltozsrn rUccrrur ttt0tr

z. gRros Pfirn o rUecrnrutrdr

l. nltrHAtY cAsonNE o rUcctttnu ltt(itr

4. ANGAtsrvllu o rUccrrrrH tr$tr

s. slKE RtcuAno o ffiW
nDEsz-MAGyAR potcARt sz0vsrsEc (rtorz)
xrnrsnEHvotmoKRATA H[ppAnr (roHp)

6. TUZACASONNE
nDEsz-MAGyAR porcAnr sz0vrrsfc (rtorv)
xrRrsnfHyormoKRATA H[ppARr (xoup)

z. rrncEtlf umrUntotfvn
nDEsz-MAGyAR porcARr sz0vrrstc (rt0esz)

xrnrsnf nvormoKRATA NtppART (KDNp)

8. PATvAROSNI gRRrR ACrurS o rUccrrrrr tn0u

9. BARTACYONCYruI rUccrnru rrr0u

10. VERESNIKOIETTA rUccrnuu rntitr

trr. rovAcscsneANE ^) rUccrrtru ltr0r
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12. PAR0CZAIANDREATUNDE r) FtjGGETI.TN JEliiLT

13. KOVACSBATAZS (--r) TliGGETTEN JET(iLT

14. BAKO5 PITERNI

.nfi\\./ TtiGGETLEN JET(iLT

15, SZODIN LAJOSNE EKE MARIA o FUGGETLTN JEttitT

i6. Kov/[cs tAJ0s
f\f)'\*-rl' TlJGGETTTN JET(iLT

17, oRBAN TASZToUE
HDESZ-MAGYAR potGARt SZUVITSIC (FtDESZ)

KERESZTINYDEMOI(RATA N[PPART (IONP)

i8. BAIIANE KOVAC5 ERIKA o TUcGETIEN JEtOtT

19. VARADIB[I.A TTIGGETTEN JTTOIT

20. BARI ZSANETT o TUGGETLEN JETOLT

Frrr6nrrpcpn <zanrazni a iplnlt ncrre melletti knrhp tollal irt k6t eovmist mptsz6 vonallal lehpt. n6ldAul. & r^.,r, A



sAra HELyr vAlaszrAsr slzorrsAc

3659 S6ta, Kossuth utca 83.

Iktat6szim: Bor/ 816rq 20J.9.

Trlrgy: Helyi <inkorm6nyzati k6pviselok
v iiasztdsa szav az6lapon szerepld sorrendj e

HATANO ZAT

S6ta Helyi v6laszt6si Bizotts6ga S6ta telepiil6sen a helyi onkormrinyzati k6pviselok ds
polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napj6ra kitizott vdlasztdsfura a ,,Iielyi 6niormanyzati
k6pvisel6k v6laszt6sa " szavaz6lapon szerepl6 sorrendet a ZgtiOti. (X.09.) ,ra.rrt
hatitrozatiryal a 2019 . szeptember 09-i til6sdn az alSbbiak szerint sorsolta ki 6s illapitotta meg:L V6radi J6zsef fi.iggetlen

2. Bakos Pdter fiiggetlen
3. Mih6ly G6born6 ftiggetlen
4. Anga Istv6n
5. Sike Rich6rd
6. Tuza G6born6
7. Ferg6nd Lilaftiredi Eva
8. Patvarosnd Barta Agnes
9. Barta Gydrgyn6
10. Veres Nikoletta
I l. Kov6cs Csabiin6
12. P ar6czai Andrea Tiinde
13. Kov6cs Balilzs
14. Bakos P6tern6
15. Szodin Lajosn6 Eke Maria
16. Kovacs Lajos
17. Orb6n Llszlone
18. Ball6nd Kov6cs Erika
19. V6radi Bdla
20.Bari Zsanett

fi.iggetlen
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
ftiggetlen
fliggetlen
fiiggetlen
fi.iggetlen
ftiggetlen
ftiggetlen
fiiggetlen
fliggetlen
ftiggetlen
FIDESZ-KDNP
fiiggetlen
fiiggetlen
ftiggetlen

Hatirozat ellen nincs helye fellebbez6snek.

A sorsol6s tdrv6nyessdge elleni jogorvoslat a szavazolap adattartamiinak j6v6hagy6sa elleni
biros6gi feliilvizsg6lati k6relembe foglalva nyrijthat6 be, tgy, hogy azlegk6sobb a v11asztitsi
bizotts6g hattrozatdnak meghozatalii- k0vet6 napon megerkezz., u..gt,imadott hat1rozatot
hoz6 v6lasztdsi bizotts6ghoz' A bir6s6gi feltilvizsgilati k6relmet a villasztitsi bizotts6g
sz6khelye szerinti itelotilbla, bir6lja el. A bir6s6g a bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemr6l
legk6s6bb a felterjesA6s6t kdveto napon d6nt.

A bir6s6gi feltilvizsgrilati k6relemnek tartalmaznia kell
a) a kerelem 223. $ (3) bekezddse szerinti alapjir, ( 223. $ (3) a/ jogszab1lys6rt6sre

hivatkoziissal, illetve b) a viiasztiisi bizotts6g mdrlegeldsi jogkrirben hozott hatirozataellen)
b) akerelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6tol)

elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
c) akerclem benyrijt6jiinak szemdlyi azonosit6jiit, illetve ha a ktilftrld6n 616, magyaro rszitgi

lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a



szemelyazonoss6gAt igazolo igazolvdny6nak tipus6t 6s sz6miit, vagy jel6l6 szervezet vagy m6s

szew ezet eset6ben a bir6 s6gi nyilvantart6sba-v6teli szirmit.

Indokolris
A vdlaszthsi elj6r6sr6l sz6lo 2013.6vi XXXVI. ttirv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 160. $ (1)

bekezddse alapj6n a szavaz6lapon a jeldltek a vdlasztitsi bizotts6g 6ltal kisorsolt sorrendben

szerepelnek. aVe. 160. $. (2) bekezd6se alapjan a vilasztitsi bizotts6g a bejelentett jeloltek,
illetve list6k - annak a jelOltnek vagy list6nak a kiv6tel6vel, amelynek nyilvantartdsba v6tel6t
joger6sen elutasitott6k - sonendj6nek sorsol6s6t a jeloltek, illetve listak bejelentds6re

rendelkez6sre 6116 hat6rnapon, 16 6ra utin vdgzi el. Nem kell sorsol6st tartani, ha csak egy
jelolt, illetve lista van.

A fenti jogszabalyi hivatkoz6s alapjan a Helyi Vrilaszt6si Bizottsiig a bejelentett k6pvisel6k
jel0ltek sorrendj6nek sorsol6s6t elvdgezte 6s a rendelkezo rlszben foglaltak szerint ddnt6tt.

Hat6rozat6t a Ve. 160. S (1-2) bekezd6s6ben biztositott jogkor6ben hozta meg.

A jogorvoslati 1ehet6s6gr61 (bir6s6gi feliilvizsgillat ) a Ve. 223.6.s 239. $-ai alapj6n adott
tijlkoztztist.

Borsodb6ta, 201,9. szeptember 09. z<z/
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