Salg6tarj6ni I{etyi Vdlaszt6si l}izottsig

Salg6tarj rini Helyi Vr{lasztrisi Bizotts{s
16 /2020.(11I.02.) HVB. sz. hatfrozata

Tfrgy: A 2020. riprilis 5. napjrlra kitfiziltt
id6kiizi helyi iinkormrinyzati k6pvisel6
vflasztitsiin a salg6tarjfni 03. szdmf egy6ni
vrilaszt6k,eriiletben 6llitott k6pvisel6jeliiltek
sorrendj6nek kisorsol6sa

HATAROZAT

A Salg6tarj6ni

Helyi V6laszt6si Bizottsdg a 2020. 6pri.tis 5. naplara krliz}tt id6kcizi helyi
onkorm6nyzati k6pviselo vtlasztilstn a salg6tarjiini 03. szlimri egydni v6laszt6keri.iletben allitott
k6pviselojeloltek sorrendjdnek kisorsol6satftrgyttbun meghozta a krjvetkezo hatfirozatot:

A Salg6tarjrini Helyi V6laszt6si

Bizotts6g a 2020. 6pri.lis 5. nttplfra kitizott idokdzi helyi
cinkorm6nyzati k6pviseI6 vflasztdstn a salg6tarjrini 03. sziimri egydni vSlaszt6kertiletben 6llitott
k6pviselojeloltek sorrendjdt kisorsolta, ds a sorsol6s eredmdny6t jelen hatdrozat 1. mell6klete
szerint d,Ilapitj a meg.
A jelciltek sorrendj6nek sorsol6sa ellen a villasztfrsi elj6rrisr6l szolo 2013. dvi XXXVI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Ve.) 239. $-a 6rlelm6ben nincs helye 6n6ll6 jogorvoslatnak. A sorsoliis
torvdnyess6ge elleni jogorvoslat a szavaz6lap adattafialm6nak j6v6hagy6sa elleni bir6srigi
feliilvizsg6lati k6relembe foglalhat6.

INDOKOLAS

A Ve. 160. $ (2) bekezddse szerint a vdlasztirsi bizotts6g a bejelentett jeloltek, illetve listrik arurak a jeltiltnek vagy list6nak a kivdtel6vel, amelynek nyilv6ntarlfsba v6te16t jogerosen
elutasitottrik - sorrendjdnek sorsoliis6t a jel<iltek, illetve list6k bejelentdsdre rendelkez6sre 6116
hat6rnapon, l 6 ora utfn v egzi el.
A Salg6tarj6ni Helyi Yiiasztilsi Bizotts6g 112020.(I.24.) H'VB. sz.hatfrozatihan2}2}.6prilis 56re tiizte ki a salg6tarj6ni 03. szdmu egydni vd.laszt6kerUletben a helyi onkorm6nyzati kdpvisel6
vilasztftsffi 6s iilapitotta meg annak naptir szerinti hatdrid6it 6s halfnnapjait, melynek
6rtelm6ben a j elciltek bej elent6sdre rendelke zesre filo hatarido 202(l . m6rcius 2.-a 16 6ra volt.
A Ve. 307.lG. $ (2) bekezd6se szerint az egyeni list6s dis az egyeni villasztokeriileti jeloltet,
valamint a polgrirmesterjeldltet a helyi vfiaszthsi bizottsdg, a f6polg6rmester-je161tet a teriileti
v 6Iaszt6si bizotts 69 ve s zi nyi lv 6ntart6sb a.

A Ve.

3071L. $ (1) bekezddse szerint kiilon szavaz6lap szolgii az egyeni list6s, az egyenr
viilaszt6kertileti, a polg6rmester-, a megyei list6s 6s a fopolg6rmester viiaszthsra.

A

Salg6tarj6ni Helyi V6lasztrisi Bizotts6g a

Ve. allal eloirt s,orsol6st

elvdgezte 6s ennek

eredm6ny6t j elen hattrozat mell6kletdb en kozze tette.

Salg6tarjrini Helyi Yfiasztfsi Bizotts6g hatitrozatifi a 'Ve. 160. $ (2) bekezd6s6ben foglalt
hatriskordben elj 6rva hozta meg.

A

Ahatilrozattal szembeni

6n6116

jogorvoslat kiztllsdgir6l a 'Ve. 239. $-arendelkezik.

1. mell6klet

A

2020. 6prilis 5. napjdra kitrizott idokcizi helyi onkormfuny:zati k6pviselo vdlasztfr;hn
salg6tarj rini 03 . sztmt egydni v6laszt6keniletben allitott kdpvi seloj eldltek ki sorsolt sorrendj e :

03. sz egy6ni viilaszt6kertileli
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jelolt neve - jelolo szervezet(ek)
Turcs6ny Ldszlo - fiiggetlen
Bang6 Krisztirin

-

Magyar Munk6sp6rl
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Koviics Andrea - SALGOTARJAN, Szeretem! Egyestilet, a Demokratikus Koalici6,
a Jobbik Magyarorsziryefi Mozgalom, a Lehet i\46s a Politika, a Momentum
Mozgalom, aMagyar Szocialista Pftrt, aP6rbesrz6d MagyarorszdgertPtrt, aTarjrini
V6roslak6 Egyestilet
T6thmih6ly Zolttn - Eresztvdny 6s Korny6ke SegiTek Ilgyesi.ilet

Salg6tarj 6n, 2020. mdrcius 2.
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Kapj6k:

1.

Koviics Andrea - lakcfm6n
2. SALGOTARJAN, Szeretem! Egyesiilet - szdkhelyen
3. Demokratikus Koalfci6 - szdkhelydn
4. Jobbik Magyarorszdgert Mozgalom - sz6khely6n
5. Lehet M6s a Politika - sz6khely6n
6. Momentum Mozgalom - sz6khely6n
7. Magyar Szocialista P6rt -szdkhely6n
8. Pdrbesz6d Magyarorszilgefi P6rt - szdkhelydn
9. Tarjrini V6roslak6 Egyesiilet - szdkhelydn
10. Bang6 Krisztirin - lakcimdn
11. Magyar Munk6sp6rl - szdkhelydn
12. Turcsiiny Ldszlo - lakcim6n
13. T6tmihaly Zoltan- lakcimdn
14. Eresztvdny 6s Korny6ke SegiTek Egyesiilet - szdkhelydn
15. Teriileti V6laszt6si Iroda
16. Nemzeti Viilaszt6si Iroda
17.batt6r
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