
J6rd 5 nh6 za Kdzs6g Helyi V6lasztf si Bizotts 6 g6nak

(3664. J6rd6nh6za,lY. B6la fit27.\

30 t2or9.(rx.9.)HvB HATARO ZAT A

A J6rd6nhina Kozseg Helyi V6laszt6si Bizotts6g a 2019. okt6ber 13. napjfira kitrizritt helyi
iinkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek villaszthsdn (a tov5bbiakban: villasztSs) bejelentett,

illetve nyilv6ntartiisba vett polg6rmester-jeloltek sorrendjdnek sorsol6sa thrgyilban meghozta a

kovetkez6

hati,rozatot:

A Helyi Yillasztdsi Bizotts6g a v|lasztdson bejelentett, illetve nyilv6ntart6sba vett polg6rmester-

jeldltek sorrendj6t kisorsolta, 6s a sorsol6s eredm6ny6t jelen hatdrozat 1. mell6klete szerint illlapitja
meg.

A Helyi Yiiaszt6si Bizotts6gnak a vtiaszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Ve.) 160. $-a alapjdn meghozott, a jeloltek sorrendj6nek sorso16s6r61 sz6l6 hatdrozata

ellen nincs helye <in61l6 jogorvoslatnak. A sorsol6s torv6nyess6ge elleni jogorvoslat a szavaz6lap

adattartalm6nak j6v6hagyilsaelleni bfr6s6gi feltilvizsg6lati k6relembe foglalhat6.

Indokol6s

AVe. 160. $ (1) 6s (2)bekezd6se szerint aszavaz6lapona jeldltek, illetve list6k avSlaszthsibizotts6g

Sltal kisorsolt sorrendben szerepelnek. Avillasztdsi bizotts6g a bejelentett jeloltek - annak a jeloltnek a

kiv6tel6vel, amelynek nyilvrintartSsba v6te16t joger6sen elutasitott6k - sorrendj6nek sorsol6s6t a

jeloltek, illetve list6k bejelentdsdre rendelkezesre 6116 hat6rnapon,16 6rauthnvdgzi el.

A helyi onkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kitizott villasztdsa

elj6r6si hat6rid6inek 6s hat6rnapjainak meg6llapftris6r6l sz6l6 7912019. (VII. 29.) lM rendelet (a

tov6bbiakban: IM rendelet) 21. $-a szerint az egylni listris 6s az egylni v6laszt6kertileti je161tet, a

polgSrmesterjeloltet legk6sobb 2019. szeptember 9-6n 16.00 6rrlig kell bejelenteni. [Ve.307/G. $ (1)

bekezddsl

Az IM rendelet 34. $ (1) bekezd6se alapjfun a helyi villasztdsi bizotts6g a bejelentett jeloltek - annak a

jeloltnek a kiv6te16ve1, amelynek nyilv6ntart6sba v6tel6t joger6sen elutasftott6k - sorrendjdnek

sorsol6s6t 2019. szeptember 9-6n, 16.00 6rautitnvegzi el. [Ve. 160. $ (2) bekezdds]

A hivatkozott jogszab6lyi rendelkez6sek alaplilnaJhrdhnhilzaKdzsdgHelyi V6laszt6si Bizotts5g 2019.

szeptember 9-6n 16.00 ora uthn elvdgezte a bejelentett, illetve az ilItala nyilvantart6sba vett jeloltek

sorrendj6nek sorsolSs6t. A jeltiltek sorsz6m6t jelen hat6rozat mell6klete tartalmazza.

Ahatdrozat a Ve. 6s azIM rendelet el6z6ekben hivatkozott rendelkez6sein, a 44. $ (1) bekezd6s6n, a

46. $.- 6n alapul. A jogorvoslatr6l val6 thjekoztatds a Ve. 239. apul.

Fazekas
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J 5r dfnhhza, 2019. szeptemb er 9.



L 30 12019. (IX.9.XIVB hatirozat 1. mell6klete

A helyi tinkormSnyzati k6pvisel6k 6s polgSrmesterek 2019. okt6ber 13. napjdra kitiiziitt

vdlasztdsdn bejelentett 6s nyilvdntartdsba vett polgrirmester jeliiltek szavaz6lapon val6

szerepl6s6nek sorrendje
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