
uppoNy HELyr vALASzrAsr nrzorrsAc

3622Uppony, Kossuth utca 83.

Iktat6szdm: Bor/ 8t6-0t t2019.

Tr{rgy: Helyi dnkormanyzati k6pvisel6k
viilaszt6s a szav azolap j 6v 6hagy 6sa

HATANO ZAT

Uppony Helyi v6lasa6si Bizotts6ga Uppony teleptil6sen a helyi <inkorm6nyzati k6pviselok
6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. n'apj6ra kittizdtt viiasztilstra a ,,Helyi <inkorm6nyzatik6pviselok vdlasztlsa" szavaz'lapot a hatdrozat mell6klete szerinti form6ban a 12/2019.(lx.l8.) sz6mri hatfuozati'al a2019. szeptember lg-i iil6s6n j6v6hagyta.

Hatir.ozat ellen nincs helye fellebbez6snek.
A hatdrozata elleni bfr6s6gi feltilvizsgrllati k6relem nyrijthat6 be, rigy, hogy az legk6sdbb a
viilaszt6si bizotts6g hatfuozatinak meghozatalSt kdvet<i- napon meglrkezzen a megtdmadott
hatdrozatot hoz6 vdlasztirsi bizotts6ghoz. A bir6stigi feliilvizsg6lati k6relmet a viilaszt6si
bizottsag szdkhelye szerinti it6l6t6bla, birdljael. A bir6srig a bir6s6gi feltilvizsgiilati k6relemr6l
legk6sobb a felterjeszt6s6t k6vet6 napon drint.

A bir6 srigi feltilvizsgrilati k6relemnek tartalmaznia kell
a) a kerclem 223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjit, ( 223. $ (3) a) jogszab1lys6rt6sre

hivatkoz6ssal, illetve b) a viiaszt6si bizottsiig m6rlegel6si jogkorben hozott hittrozataellen)
6) a kdrelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t (szdkhely6t) ds - ha a lakcfm6tdl (sz6khelydtol)

elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
c) akerelem benyrijt6jiinak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilftrld<in 616, magyaro rszitgi

lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
szem6lyazonoss6gSt igazol6 igazolvrinyanak tipus6t 6s sziim6t, vagy jel6l6 szewezetvagy miis
szerv ezet eset6ben a bir6 s6gi ny i lvrintartrisba-v6teli szirm6t.

A Idtasnasi elj6r6sr6l sz6l6 20t3.rri1*+i fi*f (a tovrtbbiakban: ve.) 162. g (1)bekezd6se alapj6n a szavaz6lap adattartalm6t a viiasnasi bizotts6g tragyia iOv6 azt k6vet6en,hogy valamennyi bejelentett jeltilt, illetve lista nyilvrintart6sba-vit dJ tlrgyaaan hatirozatothozott.

A H\B a hivatkozo tt iogszabillvi rendelkez 6s3lapi6n a helyi onkormanyzati k6pvise l6k v6laszt6sa
szavazolapot ellen5rizte , 

^zt ^z 
el6zetes nytlulrrt^ri|tsba ,r6t![el osszevetltt ., €, i6u6h^gytu.

Hat6rozatit aYe.762, $ (1) bekezdds6ben biztositott jogkor6ben hozta meg.

A jogorvoslati lehet6s6gt6l (bir6s6gi feliilvi zsgarat ) a ye. 223.
t6)lkoztatast.

Borsodb6ta, 2079. szeptember 1g.

6.s 239. $-ai alapj6n adott

/a/n
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SZAVA Z6LAP
Helyi onkormdnyzati k6pvisel6k vdlas zt6sa

2019. okt6ber 13.

U PPONY

Erv6nyesen szavazn i legielje bb 4 yettirtre lehet!
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i. xo6scsABA rUccrrrrnrr6r

2. NAGYESZTER n\-/ rUccrtrtH lrttin

l. soRorvAs GABoR rAszr6 rUccrnrrlrrtin

4. ORAVECZCSABANI n
\-/

rUccmrmrrriiu

5. KRISTON-BODNIIR TIBOR n
\-/

rUccrrrrurtt(ir

0. DrruEru DAUDNE pOSrR silrn n
\-/

rUccrruttrr(lu

Erv6nyesen szavazni a jelolt neve melletti korbe tollal irt k6t, egymdst metsz6 vonallal lehet, p6ldiiul: 6} ,.n, O



uppoNy HELyr vAraszrAsr nrzorrsAc
3622Uppony, Kossuth utca g3.

Iktat6szdm z Borl 816-SH20tg.

Trirry: Helyi dnkormrinyzati k6pviselok

H A T A n o 
y;';Yu* szavaz6lapon szerepl6 sorrendje

Uppony Helyi v6lasztrisi Bizotts6ga Uppony teleptl6sen a helyi <inkormrinyzati k6pvisel6kds polgrirmesterek 2019. okt6ber iz. iipiia kitti#tt ialasnhsfraa ,,Helyi <inkormrinyzatikdpviselok v6laszt6sa " szavaz6lapon szerepl6 sorrendet a rc[ot-g- (x.09.) sz6mrihatirozati.al a2019' szeptember 09-i-til6s6n az aruaiiiszerint sorsolta ki 6s rillapftotta meg:l. Ko6s Csaba niggetlen2. Nagy Eszter
3. soiot,,as G6bor Ldszt6 HE::l[l4. OraveczCsab6nd
5. Kriston-Bodnar Tibor ftiggetlen

6. Demjdn oavidnd posta Be6ta ffE:li:;
Hatdrozat ellen nincs helye fellebbez6snek.
A sorsol6s tcirv6nyessdge elleni jogorvoslat a szavazillap adattartamtinak j6vrihagy6sa ellenibir6s6gi feliilvizsgiilati k6relembe foglalva nyrijthat6 be, tgy, hogy azlegk6s6bb a viilaszttisibizottsag hatirozatinak meghozatalai kovet6 nupon megerkezzen a megt6madott hatiirozatothoz6 v6lasztdsi bizotts6ghoz. A bir6s6gi feltilvizs gi,,luti kdrelmet a viiasztitsi bizottsrigsz6khelye szerinti itelotihla, birrilja el. A bfr6s6g a bir6srigi feliilvizsgrilati k.relemr<illegk6sobb a felterjeszt6s6t k6vet6 napon dcint.

A bir6 s6gi feliilvizsg6lati k6relemnek tartalmaznia kell
a) a kererem 223. $ (3) bekezd6se szerinti arapjii, ( 223. $ (3) a) iogszabitlys6rtdsrehivatkoz6ssal, illetve b) a vdlasntisi bizottsiig mertegltesi jogkcirben hozott haiwozataellen)b) akerelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcimlt lszekhelyei; 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)

eltdr - postai 6rtesitdsi cim6t,
c) a k6relem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftrlddn dl6, magyar orszitgilakcimmel nem rendelkez6 vrilaszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, aszemdlyazonoss6gat igazolo igazolvdny6nak tfpus6t 6s sziimiit, vagy jekil6 szervezetvagy m6sszew ezet eset6ben a bir6 srigi nyilv6ntartrisba-vdteli szitm6t.

A.viiasnirsi eljrirrisr6r sz6l6 20t3.rt"1ii+liffi=, (a tov6bbiakban: ve.) 160. g (1)bekezddse alapj6n 
1 -t:uyu^lapon a jelciltek a vdlasztdsibizotts6g 6ltal kisorsolt sorrendbenszerepelnek' a ve' 160' $' (2)bekezilse alapjan a vdlasztisi bizottsag a bejelentett jelciltek,illetve list6k - annak aieiottnek vagy listrin#a kivetel-Jvel, amelynek nyilviintartiisba vdtel.tjogerosen elutasitott{k - torr.rd.l-*ek 

.sorsolls.it- "-l"iorr"k, llletve" listrik bejelent6s6re

,:#ffi.',T::,3ll"r*:*apon' 
t6'6ra utim vegzi et. Nem t ell sorsolitst iu.t*i, ha csak egy

A fenti jogszab6lyi.hivatkozris alapjtn a Helyi v6lasa6si Bizotts6g a bejelentett k6pvisel<ikjelciltek sorrendjdnek sorsol6siit el*lezte 6s arendelkezo r6szben foglaltak szerint d6ntott.



Hatlrozatdt a ve. 160. s (1-2) bekezd6s6ben biztositott iogkor6ben hozta meg.

A jogorvoslati lehet6s6g6r (bir6s6gr feliilvizsgilrat ) a ve. 223.6s 239. $_ai alapj6nti)€koztatist,

Borsodb6ta, 2079. szeptember 09. n


