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HATANO ZAT
Uppony Helyi V6laszt6si Bizotts6ga Uppony telepiildsen a helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k
kittizcitt vilasztdsira a,,Polg6rmister v6iasd6sa,,
szavazolapot ahatirozat melldklete szerinti form6ban a lll20l9. (IX.18.) szitmihatirozati'al
a 2019. szeptember 1 8-i til6s6n j6vahagyta.
6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napj6ra

Hatdrozat ellen nincs helye fellebbez6snek.

A hatitrozata elleni bir6s6gi feltilvizsg6lati k6relem nyrijthat6 be, rigy, hogy az legk6s6bb

a

v6laszt6si bizotts6g hatdrozatinak meghozatalifi kdvet6 napon megdrkezzen a megt6madott
hatitrozatot hoz6 v6lasztisi bizotts6ghoz. A bir6s6gi feltilvizsgrilati k6relmet a v6laszt6si
bizotts6g sz6khelye szerinti it6l6t6bla, birdlja el. A bir6s6g a bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemr6l
legk6sobb a felterjesZ6s6t kovet6 napon ddnt.

A bir6 srlgi feltilvizs g6lati k6relemnek tartalmamia kell
a)a kerelem 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjdt, ( 223. $ (3) a) jogszabrllys6rr6sre
hivatkozilssal, illetve b) avhlaszt6si bizotts6g m6rlegel6si jogkdrben hozott hatdrozataellen)
b) a kerelem benyirjt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khelydtol)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
c) akdrelem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftrldon 616, magyarorsz6gi

lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polgar nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
szemelyazonoss6g6t igazol6 igazolvdnyanak tipusSt 6s szdmdt, vagy jel<il6 szervezetvagy m6s
szerv ezet eset6ben a bir6 s6g i nyilvrintart6sba-v6teli sz6md/..

Indokol6s

A

villasztirsi eljar6sr6l s2616 2013. 6vi XXXVI. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 162. g (1)
bekezddse alapjan a szavazolap adattartalmdt av6laszt6si bizottsiig hagyja j(w6 aztk<ivet6en,
hogy valamennyi bejelentett jel<ilt, illetve lista nyilvantart6sba-v6tele i6rgy6ban hat6rozatot
hozott.
A H\E a hivatkozott logszabillyi rendelkezl.s alapjin a polgirmester v6laszt6sa szavaz6lapot
ellen6rizte,
el6zetes nytlv6ntart6sba v6tellel 6sszevetette ,Zs jov6hagyta.
^zt ^z

Hatirozatdt aYe. 762, $ (1) bekezd6s6ben biztositott jogkcir6ben hozta meg.

A

jogorvoslati lehet6s6gt6l @ir6s6gi feltilvizsgillat a Ve. 223. 6.s
)
tiljlkoztatdst.

Borsodb6ta, 2019. szeptembet
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Polg6rmesterek v6laszt6sa
szavaz6lapon szereplo sorrendje

Uppony a Helyi V6lasztrisi Bizottsrlga Uppony telepiil6sen a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k
6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napj6ra kitrizritt vdlasilitsira a polgiirmesterek vilasztdsa
szavaz6lapon szereplo sorrendet a912019. (IX.09.) sz6mri hatdrozatilal a2019, szeptember
09-i iil6s6n az alihbiak szerint sorsolta ki 6s 6llapitotta meg:
l. L6mer Tiinde
ftiggetlen
2. Balogh Bdla
fiiggetlen
Hat6rozat ellen nincs helye fellebbez6snek.

A

sorsol6s tdrv6nyessdge elleni jogorvoslat

a szavaz6lap adattartamfnak j6v6hagy6sa elleni
bir6srigi feltilvizsg6lati kdrelembe foglalva nyrijthat6 be, fgy, hogy az legk6s6bb a v6laszt6si
bizotts6g hatitrozatinak meghozatalii koveto napon megdrkezzen a megt6madott hatitrozatot
hoz6 v6lasrt6si bizottsdghoz. A bir6s6gi feliilvizsgiiati kdrelmet a vilasililsi bizotts6g
szdkhelye szerinti itel6t6,bla, biralja el. A bir6s6g a bir6s5gi feliilvizsg6lati kdrelemr6l
legkdsobb a felterjesa6s6t kdvet6 napon d6nt.

A bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemnek tartalmaznia kell
a)a kerelem 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjdt, ( 223. $ (3) a) jogszab6lys6rt6sre
hivatkoz6ssal, illetve b) av6,laszt6si bizotts6g m6rlegel6si jogkorben hozott hattrozataellen)
b) a k6relem benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cimdt,
c) akerelem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6jrit, illetve ha a ktlftjldrtn 6lo, magyarorsziigi

lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polgar nem rendelkezik szem6lyi azonosft6val, a
szemdlyazonoss6g6t igazol6 igazolviny6nak tipus6t es sz6,mirt, vagy jeldlo szewezet vagy m6s
szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-vdteli szdmdt.

A

Indokolis

vitlasztirsi eljar6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ve.) 160. g (l)
bekezd6se alapjan a szavazolapon a jeldltek a vdlasilitsi bizotts6g 6ltal kisorsolt sorrendben
szerepelnek. a Ve. 160. $. (2) bekezd6se alapjan a viiasztitsi bizotts6g a bejelentett jeldltek,
illetve list6k - annak a jeldltnek vagy listdnak a kiv6tel6vel, amelynek nyilvdntart6sba v6tel6t
jogerosen elutasitott6k - sorrendj6nek sorsol6s6t a jelOltek, illetve list6k bejelent6s6re
rendelkezdsre 6116 hat6rnapon, 16 oru utin vegzi el. Nem kell sorsol6st tartani, ha csak egy
jel6lt, illetve lista van.

A fenti jogszab5lyi hivatkozSs alapjin a Helyi V6laszt6si Bizotts6g a bejelentett polg6rmester
jeloltek sorrendj6nek sorsol6s6t elv6gezte 6s a rendelkez6 r6szben foglaltai< szerint donicttt.
Hat6,rozat6t a ve. 160. S (1-2) bekezd6s6ben biztositott jogkor6ben hozta meg.

A

jogorvoslati lehet6s6g6l (bir6s6gi feltilvizsg6lat
tilllkoztatist.

Borsodb6ta, 2019. szeptember 09.

) a Ve. 223. 6s 239. $-ai alapj6n adott

