
HELYT VALASZTAST B\ZOTTSAg HVB)
lpolysziig

22/2014.(1X.08.) HVB h a te ro z ata
az egyeni Iisfli,s jeldltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjanek

sorsoEs616l

Az ipolysz5gi Helyi Velaszasi Bizoftseg a 2014. okt6ber hO 12. napjera kifiz1tt helyi 1nkormenyzati
kepvisel6k 6s pobermesterek velaszftsen Folyszdg telepurcsen az egy6ni listes jel,ltek sorso/asa
ftrgyeban meghozta a kdvetkez5 haterozatot:

Az ipolwz1gi Helyi Velaszasi Bizottseg az lpolyszdg telepul'sen bejelentett 6s nyilventaftesba vett
egy'ni lis6s jel1ltek sorrendj6t kisorso/ta 6s a sorso/As eredmeny't az aldbbiak szeri e apitja meg:

1.
a.
3.
4.
t
6.
7.
8.
9.

A Helyi Velaszqsi Bizoftsegnak a velaszasi eueresr'l sz6t6 2013. 6vi XXXV\. torveny (ovebbiakban:
Ve.) 160. $-a alapjdn meghozott, az egy'ni list's jeloltek sorsohserd sz6l6 haarozata ellen nincs
helye ane 6 jogoNoslatnak.

4 sorso/6s t1rvenyessege elleni jogorvoslat a szavaz6lap adattaftahenak j6vehagyesa elteni bir1segi
felAlvizsgeh kerebmbe foglalhat6.

IndokolSs:

I helfi Ankormgnyzati k6pvisel6k 6s polgArmesterek vehszbs6r6l sz6t6 2010. 6vi L. t,rveny
(bvebbiakban: ovjt.) a 9. g (1) bekezd'se atapjen hotysz,g tetepal's vetaszt6po4erai legat1bb 1 9/o-
enak aienlasa, a Helyi Vdlaszftsi lroda Vezet'jenek 9/2014.(Vltt.18. HVt haterozetenak i . pontjdban
mege apitott 6 ajenas sziikseges az egy'ni lisffis jet6lts6ghez.

A HVB lpolyszag telepul'sen jogerosen nyotc egy6ni tisid,s jet'ttet vett nyivenbftesba. Egy jet'tt
nyilvAnbrlAsba vetele meg nem joger1s..

A.HVB a ve.760. $ (2) bekezdcse 6s a helyi 
'nkormanyzati 

kepvisel'k es potgarmesterek 2014.
okt1ber 12. napiera kitfrz6ft vehsz6sa etj1resai hahrid\inek 6s hatdrnapjainak nege apiaserd sz6l6
2/2014.(v11.24.) lM rendelet 30. S O bekezd'se atapjen a HVB a bejetentett jet'ltet, annak a
kivetel1vel, amelynek nyilvAntaftesba vetel't joger'sen elutasitoftek, sorrendj6nek sorsol6s6t 2014.
szeptember 08. napjdn 16.00 6ra utdn vegzi el.

A HVB ha6rozat1t az Oujt L S () bekezdese 6s a Ve. 162. g-a, bvebba a 22014.(Vtt.24.) lM
rendelet 30. S 0) bekezdese alapj1n hozta meg.
Jogorvoslatrdl a Ej'kozh6s a Ve_ 239. S-An ahpul.

tpotyszlg. 2014. szeptember 0a. 
a) 4. /

/l,nt/ ,1/.?^t'.,
/:,6y re lstv6nn1 :/. HVB elnOk

sorszem AROS-MAGLODI MELTNDA fnggetten
sorszem HROZTNA LENARD fiiggetten
sorszem VEGH FERENC f\gge en
sorszem JAKUS JOZSEFNE fiiggetlen
sorszem KOVACS JANOSNE fugge en
sorszem JAKUS BELA figgetten
sorszam RUZSIN JANOS fUggetlen
sorszem STRBA.EVA,fuggetlen
sorsz'm BOGDAN LASZLO fUggetlen


