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JilrdSnhiza Kcizs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6g a 2019. okt6brrr 13. napjhra kituzcitt helyi
cinkormrlnyzati kepvisel6k 6s polgiirmesterek viilasztdsfin (a tovlibb,iakban: villaszths) bejelentett,
illetve nyilv6ntarl6sba vett kdpvisel6-jeloltek sorrendj6nek sorsol6sa Iitr;gyfhanmeghozta a krivetkez6

hatirozatotz

A Helyi Vrilaszt6si Bizotts6g a vtrlasztilson bejelentett, illetve nyilv6ntarl6sba vett kdpvisel6-jeloltek
sonendjdt kisorsolta, 6s a sorsolds eredm6ny6t jelen hattrozat

1

. melldkllete

szerint illlapitja meg.

A Helyi Yiiasztitsi Bizotts6gnak a viiaszthsi elj6r6sr6l s2616 2CtI3. 6vi XXXVI. t<irv6ny (a
tov6bbiakban: Ve.) 160. $-a alapj6,n meghozott, a jeldltek sorrendjd:nek sorso16s6r61 sz6l6 hatdrozata
ellen nincs helye on6l16 jogorvoslatnak. A sorsol6s torv6nyess6ge elleni jogorvoslat a szavaz6lap
adattarlalmitnak j6vahagydsa elleni bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relembe fcrglalhat6.
Indokol6s
a jelciltek, illertve listrik avfiasztttsi bizotts6g
6ltal kisorsolt sorrendben szerepelnek. Avillasztdsi bizotts6g a bejelentett jeloltek - annak a jeldltnek a
kivdtel6vel, amelynek nyilv6ntart6sba v6tel6t jogerosen elutasitott6l( - sorrendj6nek sorsol6s6t a
j eloltek, illetve list6k bej elentdsdre rendelke zesre ttllo hatdrnapo n , 16 6r;a. utdn vegzi el.

A Ve. 160. $ (1) 6s (2)bekezd6se szerint aszavazolapon

A helyi

cinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjfrakitiiziitt virlaszthsa
eljdr6si hat6ridoinek 6s hat6rnapjainak meg5llapit6s6r6l sz6l<i 1912019, (V[. 29.) IM rendelet (a
tov6bbiakban: IM rendelet) 21. $-a szerint az egy6ni list6s 6s az eg,y6ni vrilaszt6keriileti jel<iltet, a
polg6rmesterjeloltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-dn 16.00 6l6ig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. $ (1)
bekezd6sl

AzI}d rendelet 34. $ (1) bekezdese alapj6n a helyi villasztdsibizott:;6g a bejelentett jeloltek - annak a
jeloltnek a kiv6tel6vel, amelynek nyilv6ntart6sba v6tel6t jogerosen elutasitott6k - sorrendjdnek
sorsol6sdt 2019. szeptember 9-6n, 16.00 6ra ut6n vegzi el. [Ve. 160, $

(11)

bekezd6s]

A hivatkozott jogszab6lyi rendelkez6sek alapjinaJfirddnhazaKozs1,g Flelyi Yilaszthsi Bizotts6g 2019.
szeptember 9-6n 16.00 6ra ut6n elvdgezte a bejelentett, illetve az ttltela nyilv6ntart6sba vett jelciltek
sorrendjdnek sorsol6s6t. A jeldltek sorsz6m6t jelen hatiirozat mell6klete tafialmazza.
Ahatfirozat a Ve. 6s azIM rendelet elozoekben hivatkozott rerrdelkezdsein, a 44. $ (1) bekezd6s6n, a
46. $.- 6n alapul. A jogorvoslatr6l va16 t|jdkoztatils a Ve. 239. $-6n alapul.
J

6r dhnhfza, 20L9 . szeptemb er 9.
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A 3l l20l:9. (IX.9.)HVB hathrozat 1. mell6klete
A helyi dnkormdnyzati k6pvisel6k

6s

polgfrmesterek

2019,,

okt6ber 13. napjfra

l<ttiizdttvi'Iaszthsitn bejelentett 6s nyilvdntartfsba vett k6pvisel6 jeldltek
szav

Sorszfm
1

az6ltpon val6 szerepl6s6nek s orrenrlj

e

A jeliilt hivatalos neve
Szek6r

fizilvia

2.

Cs6ka Sandor

3.

Ruszkai J6zsef

4.

Haklik I,6szl6

5.

Serdnyfalvin6 J6szber6nyi Veronika

6.

Borotvai LhszI6

7.

B6rdos P6ter

8.

V6lyi S6ndor

9.

Ipacs Frigyes J6nos

10.

Berecz Katalin

11

P6l J6zsef

12,

Szab6n6 Lak6 Rita

13.

Koz6k J6nos

t4.

Arvai Istv6n

15.

Vassn6 Kov6cs Judit
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