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ciltek sorrendj6nek

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a viiasztdson bejelentett, illetve nyilv6ntart6sba v

jelciltek sorrendj6t

sorsol6sa tSrgyfiban meghozta a kovetkez6

hathrozatotz

kisorsolta, 6s a sorsol6s eredmdnydt jelen hatfnozat 1. melldklete szerint illlapitja

A Helyi V6laszt6si

Bizotts6gnak a vtiaszthsi elj6r6sr6l s:2616 2(113. 6vi
tovdbbiakban: Ve.) 160. $-a alapjan meghozott, a jeloltek son'endj6ne,k sorsol
ellen nincs helye onrill6 jogorvoslatnak. A sorsol6s tcirvenyerss6ge erlleni j
adattartalmdnak j6v6hagyhsa elleni bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relembe foglalhat6.
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I sz6l6 hatfirozata
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Indokol6s
A Ve. 160. $ (1) 6s (2)bekezd6se szerint aszavaz6lapon a jeloltek, illetve listdk v fiasztirsi b i z otts ri g
6ltal kisorsolt sorrendben szerepelnek. Av|lasztSsi bizottsdg a lbejelentett jeldltek - annak a jelciltnek a
kiv6tel6vel, amelynek nyilv6ntart6sba vdtel6t joger6sen elutasitottiilk - sorre
sorsol6s6t a
jeloltek, illetve list6k bejelentds6re rendelkezesre 6116hathrnapon,16 6ra ut6n v6

A

nemzetis6gi onkormdnyzati k6pviselSk v6laszt6sa eljdr6si hat6ridoinek es hat6rnapjainak
meg6llapitits6r6l sz6l6 2112019. (V[. 31.) IM rendelet (a tov6bbiakban: IM rendelet) 32. $ (1)
bekezddse szerint a helyi vfiasztdsi bizottsitg a bejelentett jeliiltek - annak a je Itnek a kiv6tel6vel,
amelynek nyilv6ntartdsba v6teldt j o gerosen elutasftott6k - sore ndj 6nek sorsol6s6t 2019. szeotember 9dn, 16.00 6raut6n vegzi el. [Ve. 160, $ (2) bekezdds]
A hivatkozott jogszab6lyi rendelkez6sek alapjrin a JfrddnhazaK,.ozslg Flelyi V6l
szeptember 9-6n 16,00 6ra ut6n elvegezte a bejelentett, illetve az iltala nyilv
soruendj6nek sorsol6s6t. A jelciltek sorsz6m6t jelen hat6rozat mell6klete tartal

Bizotts6g 2019.
vett jeloltek

Ahatfnozat a Ve. 6s azlM rendelet el6z6ekben hivatkozott rerrdelkezrisein, a 44 $ (1) bekezd6sen, a
46. $.- 6n alapul.A jogorvoslatr6l val6 tajekoztatds a Ve. 239. $"6n alapul.
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