
Bo drogkisfalud I10T 
9q Helyi Vritasztdsi Bizottsriga

3917 Bodrogkisfalud, Korruih ft 65.
Tel, fax: 06/47 /396-056
e.mail:

Jegyz6kiinyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi vdlasztrisi Bizotts6g6n ak 2019. szeptember 9-dn lg5r ai kezdette I me gtartott b i zott s rigi ril 6 s dn

Tdrgy: A helyi d.*o":61vzati kdpviselok 6s polgiirmest er viiasztftson indul6 egy6ni list6sk6pviseldj el6lt j el6lt nyilviintarrrisba vdtele

Jelen vannak: Kiss Gyula HVB Elnrike
Galuska Istvrin HVB Elncrkhelyettese
Hajciu G6bor HVB Tag
Juh6szn6 Bris Andrea HVB Tas
Tamiis Mihrilynd HVB Tag
Alexa Ilona HVI munkatiirs
Bodn6r Katalin HVI munkat6rs

Kiss Gyula HVB Elniike: Kciszcinti Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi villasztiisi Bizottsiigiinakjelenlevtl tagiait a HVI munkatiirsait 6s. meidllapftja, iltt 
" 

bizottsrig i.il6se hat6rozatk6pes,
^z+ 

* 5 fo heryi vdlasztdsi bizotts6gb6l min'a ui s io.;.r.'n uurr.A bizotts6gi iil6st megnyitja.
Elmondja a Helyi viilasztiisi Bizotts6g iildsdnek cisszehfv6s6t az indokolta, hogy a 2019.okt6ber l3-i helvi dnkormanvzati kep-visekik ds p"rgar-.ri;r"k ;;i;;iiJ uo.s6n 5 fopolgdrmesterjeldlt 6s 7 fo egy6ni lisi6s kepvir"toietEti k6rte jekiltk6nt a nyilviintart,sbavdtel6t' azonban egy.fti polgarmester jel<ilt eg eqr ro[Jp"jr.r<ijekilt ajrinl6ivet k6rt, azonban ajehldstol visszaldpett. Az aj6nl6iveket hatariJoben leadta, de nyilv6ntartiisba v6tel6t nem

Alexa Ilona HVI Munkatiirs: Kciszcinti 6 is a helyi v6las ztitsi bizottsdg elniik6t 6s tagjait.Elmondja' hogy Kecsk6s-Ferenc egy6ni listas tepuish<i3"1tiltk6nt k6rte nyilviintart6sba v6tel6taz titala kikdrt 2 db aj6nl6iv es izE2 jeln nyo-tutuany leaddsiival. Azajanl6iveken 13bejegvz6s tal6lhat6, melvb6l az ajfnlitserlenorzds soran mirid ;il;ff;; i-t"r;0n"6. Ahhoz,hogy valakit a bizottstig 
.k6pvisel<ijelciltk6nt nyilvhnt,,r.ksba tudjon u.;i-g db drv6nyesaj6nl6s sztiksdges' Kecsl6s F.r.n." szerepel a vilaszt6i nevjegyzekben tehiit vdlaszt6 dsvrilaszthat6 ' az E2 jelti nyomtatvrinyt becsatolta, 

" l.i"ie" elfogadja, a sziiks6ges sz6mri6rv6nyes aj rinldssal rendelkezik

Kiss Gyula a HVB Elnii.fei javasolja Kecsk6s Ferenc egydni listas k6pviseldjelciltk6nttcirt6n6 nyilvdntartiisba v6tel6t

A javaslattal a helyi viilaszt6si bizottstig_ tagjai egyetdrtenek 6s 5 igen szavazattalellenszavazat, valamint tart6zkodrls ndlktil egyhangrila g az ali$bihat[rozatothozzitk:



Bodrogkisfalud kozs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a v6lasztiisi
elj6r6sr6l szol6 2013. 6vi XXXVI. tcirvdny 132.$-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6s6ben
biztositott jogkor6ben elj6rva a helyi teleprildsi onkorm6nyzati kdpvisel6k, 6s polgiirmesterek
vSlasztiisa kapcs6n jeloltk6nt indul6 v6laszt6polg6r nyilv6ntartrlsba vdtele targyaAinmeghozta
a kovetkezo

hatArozatotz

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizottsdga a2019. okt6ber 13. napjrln megtartand6 a
helyi <inkorm6nyzati kdpviselok 6s polgdrmesterek v6laszt6s6n Kecskes Ferenc 3917
Bodrogkisfalud, Klapka ft 14. szilm alatti lakost egy6ni list:is telepiilesi ftiggetlen
k6pvisel6jeliiltk6nt nyilvrintart:isba veszi.

Bodrogkisfalud kdzsdg Hglyi Viilaszt6si Bizotts6ga elrendeli a hatfirozat k'zzetetelet a
Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzata hirdetotibHjan, 6s a Bodrogkisfalud k6zs6g
Onkormrinyzata www.bodrogkisfatui.hu hivatalos trontap3an tcirtdno tfij{koztatast a jelcilt
nyilv6ntart6sba v6tel6r6l.

A hatfxozat ellen annak meghozatalat6l sz6mitott 3 napon beltil a kdzponti n6vjegyz6kben
szerepl6 v6laszt6polg6r, jel6lt, jeldl6 szervezet, tov6bbri az tigyben 6rinteit term6szetes es;ogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g ndlkiili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon iuiv
elektronikus levdlben jogszab6lys6rtdsre hivatkoz6ssal a Borsod-Ab aij-Zemplen Uegyii
Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, Yfrosh1z {er l.) fellebbezest
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kcizsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6gnal (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth rit 65., e-mail : bodro gk i sfalud@boki hiva.ronl ine.hu).

A fellebbezest ugy kell benyrijtani, hogy az legk6sobb 2019. szeptember 12. napj1n l6:00
6r6ig megdrkezzen a Helyi Vdlaszt6si Bizottsfghoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

. a k6relem avtiasztitsi eljdr6sr6l szol6 2013. 6vi XXXVI.
$ (3) bekezd6se szerinti alapj6t,

t<irv6ny (a tov6bbiakban: Ye.\ 223.

' a kdrelem benyrijtSj6nak nev6t, lakcim6t (sz6khelydt) 6s - ha a lakcim6tol (sz6khely6tol)
eltdr - postai 6rtesit6si cim6t,
' a kdrelem benyrijt6jdnak szemdlyi azonosit6jrit, illetve ha a kiilftlddn 6lo, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6v it, u 

^ugy*6llampolgdrs6g6t igazol6 okirat6nak tipus6t ds sz6m6t, vagy jeicil b szewezet vagy m6s
szerv ezet esetdben a b iro s6gi nyi lv6ntart6sba-v6te I i szttmii.

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6jrlnak telefaxszhmifi vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve kdzbesft6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszimifivagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokolris:

Kecsk6s Ferenc 3917 Bodrogkisfalud, Klapka ft 14. sz6m alatti lakos 2019. szeptember 9-dn
a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta az egyeni list6s jeloles nyilvantart6sba
vdtellhez sziiks6ges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajdnlfusokat tartalm az6 ajinldiveket.

A 2010. 6vi L. tcirv6ny 9. $. (1) bekezddse 6rtelm6ben egydni list6s k6pvisel6jelcilt az, aki az
adott v6laszt6kertilet vdlaszt6polgdrainak legal6bb I Yo-ajelciltnek aj6nlott. 

-Bodrogkisfalud

telepiilds esetdben az I o/o 8 vdlaszt6polg6r 6rv6nyes aj6nl6s6tjelenti.



A jelcilt rendelkezik a nyilv6ntartiisba v6tel torv6nyi feltdteleivel, ez6rt a Helyi V6laszt6si
B izotts6g a rendelkez6 16 szben foglaltak alapj 6n nyi lv6ntartiisba veszi.

Helyi Vrilaszt6si Bizotts6g ahatirozatot kdzbesiti a nyilvantarttlsba vett jelcilt r1sz1re a HVI
ftj6n, valamint szem6lyi adatok n6lkiil nyilv6nossiryrahozza az <inkorminyzati hirdetot6blin
kifiiggesztdssel.

A Helyi Vdlasztrisi Bizotts6g hatlrozata a hivatkozott jogszabl,lyokon, a jogorvoslatr6l val6
tf$ekoztatits a 2013. 6vi XXXVI. tv.22L $. (1) bekezd6s6n,223. $. (1) er t:l bekezd6sein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezddsein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatrirs: elmondja, hogy Kov6cs Ldszlo egydni listris
k6pviselojel<jltk6nt k6rte nyilv6ntart6sba vdteldt az tital.a kik6rt 2 db ajanl6iv 6i az E2 jelii
nyomtatv6ny lead6s6val. Az ajdnl6fveken 16 bejegyzl,s tal6lhat6, melyb6l az ajful6sellen6iz6s
sor6n mind a 16 ajdnl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotts6g k6pviseldjel6ltk6nt
nyilv6ntartrisba tudjon venni 8 db drvdnyes ajrlnlds sziiksdges. Kov6cs Liszl6 slerepel a
viilaszt6i n6vjegyz6kben teh6t viiaszt6 6s viilaszthat6, az E2 jefti nyomtatv6nyt becsatoita, a
jelcil6st elfogadja, a sziiks6ges sziimri 6rv6nyes ajrlnl6ssal rendelkezik

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Kov6cs L6szl6 egy6ni listris k6pviseldjelclltk6nt t6rt6n6
nyi lv6ntartrisba v6tel6t

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizotts6g tagjai egyet6rtenek ds 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tartozkodtts n6lkiil egyhangrilag az alilbbihatirozatothozzitk:

l2l2019. (IX.09.) HVB hatdrozat
i iinkorm rmester

k6pvisel6ieliilt nvilvintartisba v6tel6r6l

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizottsdga (a tov6bbiakban: HVB) a v6lasztiisi
elj6rdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tcirvdny 132.g-ban 6s a 307/G (1)-(2) bekezddsdben
biztositott jogkdr6ben eljarva a helyi teleptil6si onkorm6nyzati k6pvisel6k, 6s polgiirmesterek
v|lasztisa kapcsrin jel6ltk6nt indul6 v6laszt6polgtlr nyilvantart6sba v6tele targyilbinmeghozta
a kdvetkezo

hatfrozatotz

Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi V6lasztrisi Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjrin megtartand6 a
helyi tinkorm6nyzati kdpviselok 6s polg6rmesterek villaszttsin Kovics L6szl6 3gl7
Bodrogkisfalud, Rrik6czi ft l1lB. sz{m alatti lakost egy6ni listris telepiil6si fiiggetlen
k6pvisel6j eliiltk6nt nyilvr{ntartisba veszi.

Bodrogkisfalud kozs6g Helyi V6lasztrlsi Bizotts6ga elrendeli a hatitrozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormiinyzata hirdet6tdblijrin, 6s a Bodrogkisfalud kcizs6g
Onkormanyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos honlapjan tcirtdnS taj{koztatast a jel6i
nyilv6ntart6sba v6tel6rol.

A hatftrozat ellen annak meghozatal6t6l szdmitott 3 napon beltil a kcizponti ndvjegyzekben
szereplS v6laszt6polg6r, jeldlt, jel6l<i szervezet, tov6bbrl az tigyben 6rintett term6szetei es 3ogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben jogszab6lys6rt6sre hivatkoz6ssal a Borsod-Abauj-Zemplen Vegyii
Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, V6rosh6z tdr l.) fellebbezest



nyfjthat be a Bodrogkisfalud kozsdg Helyi V6laszt6si Bizottsiign6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 6 5., e-mail : bodro gki sfalud@bokihiva.t-online. hu).

A fellebbezdst rigy kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2OIg. szeptember 12. napj1n 16:00
6r6ig megdrkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell :

' a k6relem a v6lasztiisi elj6r6sr6l szolo 2013. 6vi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: ye.) 223.
$ (3) bekezddse szerinti alapjifi,
' a kdrelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimdtol (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesft6si cim6t,

' a k6relem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilfiilddn 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosft6v ul, u 

^ugyitrillampolg6rs6g6t igazolo okirat6nak tipus6t ds szim6t, vagy jeiol o szewezet vagy m6s
szerv ezet e setdben a bir6 s6gi nyi lvdntart6sba-vdte I i szfumffi .

A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxszitmfut vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve kdzbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszdmitvagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokol6s:

Kovdcs Liszlf 3917 Bodrogkisfalud, R6k6czi rit 11/B. sziim alatti lakos 2019. szeptember 9-
6n a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta az egyeni list6s jel6l6s nyilvantart6sba
vdteldhez szi.iks6ges E2 nyomtatviinyt, valamint az ajfnllsokat tartalm azo ajinl6iveket.

A 2010. 6vi L. tdrv6ny 9. $. (1) bekezddse drtelmdben egy6ni list6s kdpviselojelcilt az, aki az
adott vilaszt6keriilet v6laszt6polgiirainak legalibb | %o-ajel6ltnek aj6nlott. 

-Bodrogkisfalud

teleptil6s esetdben az 7 o/o 8 v6laszt6polg6r drv6nyes aj6nl6s6tjelenti.

A jelcilt rendelkezik a nyilv6ntart6sba v6tel trirvdnyi feltdteleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkezo rdszben foglaltak alapj6n nyilv6ntartdsba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizottsrlg ahatlrozatot k6zbesiti a nyilv6ntart6sba vett jeldlt reszere a HVI
ftjdn, valamint szem6lyi adatok n6lktil nyilv6nossdgrahozza az onkorminyzati hirdet6t6bl6n
kifiiggeszt6ssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatinozata a hivatkozott jogszab6lyokon, a jogorvoslatr6l val6
tfiiekoztatfts a 2013.6vi XXXVI.tv.221.$.(1) bekezd6s6n,223. $.(l) 6s (3) bekezddsein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatdrs: elmondja, hogy Csicsek Dezso egydni list6s
k6pviseldjeltiltkdnt k6rte nyilvdntart6sba vdteldt az iitala kikdrt 2 db aj6nl6iv es azE2 jelii
nyomtatviiny lead6s6val. Az ajitnl6iveken l0bejegyzds tal6lhat6, melyb6l az ajdnldsellenorz6s
sor6n mind a 10 ajrinl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotts6g kdpviseldjeloltkdnt
nyilv6ntart6sba tudjon venni g ab e*enyes aj6ni6s szi.iks6ges. Csicsek Dezso szerepel a
v6laszt6i ndvjegyzdkben teh6t vl,laszto 6s v6laszthat6, az E2 jelu nyomtatvdnyt becsatolta, a
jelcil6st elfogadja, a sziiks6ges sz6mri drv6nyes aj6nl6ssal rendelkezik.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Csicsek Dezso egy6ni list6s kdpviseldjeloltk6nt trjrtdno
nyilvdntartdsba v6tel6t



A javaslattal a helyi v6lasztdsi bizotts6g tagfai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkodrls n6lkiil egyhangrilag az alabbihat6rozatothozzftk:

13/2019. (IX.09.) IIVB hatfrozat
a helvi iinkormfnvzati k6pvisel6k 6s polefrmester vdlasztis{n indul6 esv6ni listris

k6pvisel6ieliilt nvilvfntartisba v6tel616l

Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi Viilaszt6si Bizotts6ga (a tovribbiakban: HVB) a viiasztitsi
eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torvdny 132.g-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6s6ben
biztositott jogkdr6ben eljrirva a helyi telepiil6si dnkormdnyzati k6pvisel6k, 6s polgilrmesterek
vtlasztflsa kapcs6n jelciltkdnt indul6 v6laszt6polg6r nyilv6ntart6sba v6tele taryyabinmeghozta
a k<lvetkez6

hatr[rozatot:

Bodrogkisfalud kclzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjan megtartand6 a
helyi <inkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek viiasztfusfn Csicsek Dezs6 3gl7
Bodrogkisfalud, J6zsef Attila fit9lA. szdm alatti lakost egy6ni listrls telepiit6si fiiggeden
k6pvisel6j eliiltk6nt nyilvdntartr{sba veszi.

Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi Vrllasztrisi Bizottsiiga elrendeli a hatirozat k'zzetetelet a
Bodrogkisfalud kcizsdg Onkorm6nyzata hirdet6trlbl6jrin, 6s a Bodrogkisfalud kcizs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos honlapjan tcirt6n6 t6j{koztatdst a jel<ii
nyilv6ntart6sba v6tel616l.

A hatftrozat ellen annak meghozatal6t6l sz6mitott 3 napon beltil a kcizponti n6vjegyzdkben
szereplo v6laszt6polgrir, jelolt, jel<116 szewezet, tov6bb6 az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben jogszabrilys6rtdsre hivatkoz6ssal a Borsod-Abatl-Zempldn Uegyei
Teriileti V6laszt6si Bizottsrighoz cimzett (3525, Miskolc, Vdroshaz t6r 1.) fellebbez6st
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6gn6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail : bodro gkisfalud@bokihiva.t-online. hu).

A fellebbezest ugy kell benyfjtani, hogy az legk6sobb 2019. szeptember 12. napjan 16:00
6rdig meg6rkezzen a Helyi Vdlaszt6si Bizottsdghoz.

A fel lebbez6snek tartalmaznia kell :

' a k6relem aviiasztitsi elj6rrlsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban:Ye.\ 223.
$ (3) bekezd6se szerinti alapj6t,

' a k6relem benyujt6j6nak nevdt, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6tSl (sz6khely6t6l)
eltdr - postai 6rtesitdsi cimdt,
' a k6relem benyirjt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftildrin 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar
6llampolg6rsrig6t igazolo okirat6nak tfpusrit 6s szdm6t, vagy jeldlo szewezet vagy m6s
szew ezet eset6ben a bir6 srigi nyilv6ntart6sba-v6teli szirmit.

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszdmifi vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nevdt 6s telefaxszimifivagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokol6s:

Csicsek Dezs6 3917 Bodrogkisfalud, J6zsef Attila irtglA. sz6m alatti lakos 2019. szeptember
9-6n a Bodrogkisfaludi Helyi V6lasztrisi Irod6ndl leadta az egy6ni listris jel6l6s



nyilv6ntart6sba v6tel6hez sziiksdges E2 nyomtatv6nlt, valamint az ajhnlitsokat tartalmazo
aj6nl6iveket.

A 2010. 6vi L. tdrv6ny 9. $. (l) bekezd6se 6rtelm6ben egydni list6s k6pvisel<ijekilt az, aki az
adott viilaszt6kertilet v6laszt6polg6rainak legal6bb | %-ajel<iltnek aj6nlott. 

-Bodrogkisfalud

telepillds eset6ben az | %o 8 vdlaszt6polgar 6rv6nyes ajrinl6s6t jelenti.

A jelcilt rendelkezik a nyilvantart6sba v6tel trirv6nyi felt6teleivel, ez6rt a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkez6 rdszben foglaltak alapjan nyilvantart6sba veszi.

Helyi V6laszttisi Bizottsiig ahatfurozatot kdzbesiti a nyilv6ntart6sba vett jelilt r6sz6re a HVI
ftjan' valamint szem6lyi adatok ndlktil nyilv6nossdgrahozza az <inkorminyzatihirdet6t6blln
kifiiggeszt6ssel.

A Helyi Vdlaszt6si Bizotts6g hatirozata a hivatkozott jogszabalyokon, a jogorvoslatr6l val6
ti$lkoztatits a 2013. 6vi XXXVT. tv. 22t. $. (t) bekezddsen,22i. $. (l) erl:; bekezd6sein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa llona HVI Munkatrirs: elmondja, hogy Balogh S6ndor egy6ni listris
k6pviseldjel<iltk6nt k6rte nyilviintart6sba vdteldt az tltala kikdrt 2 db ajrinl6iv ii az E2 jelii
nyomtatv6ny leadtis6val. Az ajfnl6fveken 13 bejegyzls tal6lhat6, melyb6l az ajinlisellen6iz6s
sor6n mind a 13 aj6nl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotts6g k6ivisel6jel6ltk6nt
nyilv6ntart6sba tudjon venni 8 db 6rv6nyes aj6nl6s szriks6ges. Balogh Srlndor slerepel a
v6laszt6i ndvjegyz6kben teh6t vilaszt6 6s v6laszthat6, azE2 jeln nyorntatvrinyt becsatolta, a
jel6l6st elfogadja, a sziiks6ges sz6mri 6rv6nyes aj6nl6ssal rendelkezik

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Balogh Srindor egydni listds k6pviseldjel6ltk6nt t6rt6n6
nyilvrintartrisba v6tel6t

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizotts6g tagjai egyetdrtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tartozkodits ndlkiil egyhangrilagaz al1bbi hatiirozatot\ozzik:

1412019. (IX.09.) HVB hatdrozat
i iinkorm es

k6pvisel6ieliilt nvilvr{ntartisba v6tel616l

Bodrogkisfalud k<izsdg Helyi Vrilasztrisi Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a viiasztdsi
eljrir6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny 132.$-ban ds a 3071G (l)-(2) bekezd6s6ben
biztositott jogk<ir6ben eljarva a helyi teleptil6si <inkormanyzati k6pvisel6k, 6s'polg6rmesterek
villaszthsa kapcsdn jel6ltk6nt indul6 v6laszt6polg6r nyilv6ntart6sba v6tele targyaAinmeghozta
a kdvetkez6

hatrirozatotz

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjrin megtartand6 a
helyi onkormiinyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek v6,lasztds6n Balogh S6ndor 3917
Bodrogkisfalud, D6zsa fit 21. sz6m alatti lakost egy6ni listr[s teleptil6si fiiggetlen
k6pvisel6j eliiltk6nt nyilvf ntart{sba veszi.

Bodrogkisfalud kcizsdg Hglyi Viilasztilsi Bizotts6ga elrendeli a hatdrozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud ktizs6g Onkormrinyzata hirdet6tablijan, 6s a Bodrogkisfalud kozs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfatui.hu hivatalos trontaplrln tdrtdn6 t1jikonatast a jel6lt
nyilv6ntartrisba v6tel6r6l.



A hatirozat ellen annak meghozatallt6l sziimitott 3 napon beliil a kozponti ndvjegyz6kben
szereplo v6laszt6polg6r, jel<ilt, jelcil6 szervezet, tov6bbri az i.igyben 6rinteit termdsietes es 3ogiszemdly, jogi szemdlyisdg ndlkiili szervezet szemdlyesen, levdlben, telefaxon iui1
elektronikus lev6lben jogszabalysdrtdsre hivatkoz6ssal a Borsod-Ab auj-Zemplen Uegyii
Terilleti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, V6rosh6z t6r l.) fellebbezest
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6lasztrlsi Bizottsiign6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail: bodroekisfalud@bokihiva.t-online.hu).

A fellebbezest ugy kell benyrijtani, hogy az legkds6bb 2019. szeptember 12. napjan l6:00
6r6ig meg6rkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

. a k6relem aviiaszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi
$ (3) bekezddse szerinti alapj6t,

XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: ye.\ 223.

' a kdrelem benyirjt6j6nak nevdt, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesft6si cimdt,
' a kdrelem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6jilt, illetve ha a krilftildon 616, magyarorszitgi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polgdr nem rendelkezik szemdlyi azonosft6vut,- u -ugy*rillampolg6rsdgilt igazolo okirat6nak tipusiit es szdmht, vagy jeiol o szervezet vagy m6s
szew ezet esetdben a b ir6 s6gi nyi lv6ntart6sba-v6tel i sz6mii.

A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6jdnak telefaxszdmifi vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t ds telefaxszdmdtvagy elektronikus lev6lcimdt.

Indokolris:

Balogh Sfndor 3917 Bodrogkisfalud, D6zsa ut21. sz6m alatti lakos 2019. szeptember 9-dn a
Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta az egyeni list6s jel<iles nyilvdntart6sba
vdtel6hez sziiksdges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajtnlilsokat tartalm azo ajinl6iveket.

A 2010. 6vi L. torvdny 9. $. (l) bekezd6se drtelmdben egy6ni listris k6pviselojelolt az, aki az
adott v6laszt6keriilet vdlaszt6polg6rainak legal6bb | %o-ajelciltnek aj6nlott. 

-Bodrogkisfalud

telepril6s esetdben az r %o 8 viilaszt6polgar 6rv6nyes aj6nl6s6t jelenti.

A jelolt rendelkezik a nyilvrintart6sba vdtel tcirv6nyi feltdteleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkez6 rdszben foglaltak alapj6n nyilv6ntartiisba veszi.

Helyi V6lasztdsi Bizotts6g ahatdrozatot k6zbesiti a nyilvrintart6sba vett jelolt r6sz6re a HVI
ritj6n, valamint szem6lyi adatok ndlktil nyilviinoss6grahozza az rinkorminyzati hirdet6t6bl6n
kifiiggesztdssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatirozata a hivatkozott jogszab6lyokon, a jogorvoslatr6l val6
tdiekoztatits a 2013. 6vi XXXVI. tv. 221. $. (l) bekezd6s6n,223. $. (1) er1:l bekezd6sein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatdrs: elmondja, hogy Mert6n Eva M6nika egy6ni list6s
k6pviseldjeloltk6nt kdrte nyilv6ntart6sba v6tel6t az iitala kik6rt 2 db aj6nl6iv ei az E2 jeli
nyomtatv6ny lead6s6val. Az ajinlSiveken 12 bejegyzes tal6lhat6, melyb6l az ajinl6sellen6iz6s
sor6n l0 aj6nl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizottsitg k6pvisel6jel<jltk6nt
nyilv6ntart6sba tudjon venni 8 db 6rv6nyes aj6nl6s sztiks6ges. Mert6n Eva lvtonika szerepel a



v6laszt6i n6vjegyzdkben teh6t vitlaszto 6s v6laszthat6, az E2 jehi nyomtatvdnyt becsatolta, ajel6l6st elfogadja, a szriksdges sziimri 6rv6nyes ajrinklssal rendelkezik.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Mert6n Eva M6nika egy6ni listris k6pviseldjelciltk6nt
tdrt6no nyilv6ntart6sba v6tel6t

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizotts6g tagjai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod6s ndlkiil egyhangrila g i alabbi hatiirozato t\ozzik:

l5/2019. (IX.09.) HVB hatrlrozat
rmester v san ln

Bodrogkisfalud kozs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tovabbiakban: HVB) a viiaszt1si
elj6r6sr6l sz6lo 2073. 6vi XXXVI. torv6ny 132.$-ban 6s a 3071G (l)-(2) bekezdds6ben
biztositott jogkcir6ben elj6rva a helyi telepiildsi onkormSnyzati kdpviselOk, es polg6rmesterek
viilaszt6sa kapcsan jelciltk6nt indul6 v6laszt6polgrir nyilv6ntart6sba v6tele t*gyaUanmeghozta
a kcivetkez6

hatd rozatotz

Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjtin megtartand6 a
helyi <inkorminyzati kdpviselok 6s polg6rmesterek v6laszt6s6n Mert{n rtva Mrtnika 3917
Bodrogkisfalud, R:lk6czi tlt 3. sziim alatti lakost egy6ni listds telepiil6si fiiggetlen
k6pvis el6j eliiltk6nt nyilvrintart{sba veszi.

Bodrogkisfalud kdzs6g Hglyi V6laszt6si Bizotts6ga elrendeli a hatdrozat kdzzetetelet a
Bodrogkisfalud k<izsdg Onkormdnyzata hirdet6tAbl6j6n, 6s a Bodrogkisfalud k6zs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfatui.hu hivatalos trontapian tcirt6nd tijikoztatast a jelcilt
nyilv6ntart6sba v6tel6rol.

A hatittozat ellen annak meghozatalit6l szdmitott 3 napon beltil a kdzponti n6vjegyz6kben
szereplo v6laszt6polg6r, jelolt, jelcilo szervezet, tov6bb6 az i.igyben 6rintett term6szetls es iogiszem6ly, jogi szem6lyisdg n6lktili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon uugy
elektronikus levdlben jogszab6lys6rt6sre hivatkoz6ssal a Borsod-Ab ai$-7" rr"n tfrtegyei
Tertileti V6laszt6si Bizottsdghoz cimzett (3525, Miskolc, V6rosh6z t6r l.) fellebbezest
nyfjthat be a Bodrcgkisfalud k<izs6g Helyi V6lasztrisi Bizotts6gn6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu).

A fellebbez6st rigy kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember 12. napjan 16:00
6r6ig megdrkezzen a Helyi Vrilasztiisi Bizotts6ghoz.

A fel lebbez6snek tartalmaznia kel I :

' a k6relem aviiasztirsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: ye.) 223.
$ (3) bekezddse szerinti alapjit,
' a kdrelem benyirjt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimdtol (sz6khely6tol)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
' a kdrelem benyrijt6jdnak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilfttlddn dl6, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rencielkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi azonosit6v ul,' u 

^ugyi,6llampolg6rs6g6t igazol6 okirat6nak tipus6t 6s sz6m6t, vagy jei<il o szewezet vagy mds
szerv ezet e set6ben a bir6 s6gi nyi lvilntart6sba-vdteli szitmifi .



A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszitmifi vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve kdzbesitdsi megbizotd6nak nev6t 6s telefaxszimir-vagy elektronikus lev6lcim€t.

lndokol{s:

Mertin Eva M6nika.:l.lZ lofrogkisfalud, Rrlk6czi rit 3. sz6m alatti lakos 20lg.szeptember
9-dn a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irodrin6l leadta az egy6ni list6s jelol6s
nyilviintart6sba vdtel6hez sziiksdges E2 nyomtatvanyt, valamint az ajfil6sokat tartalmazo
ajanl6iveket.

A 2010. 6vi L. tdrv6ny 9. $. (1) bekezddse 6rtelmdben egy6ni listris k6pviselojelcilt az, aki az
adott v6laszt6kertilet vdlaszt6polg6rainak legal6bb I Yo-ajelciltnek aj6nlott. 

"Bodrogkisfalud

teleptilds eset6ben az | %o 8 v6laszt6polg6r 6rv6nyes ajrinlis6t jelenti.

A jelcilt rendelkezik a nyilv6ntart6sba vdtel torv6nyi felt6teleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkezo r6szben foglaltak alapjfunnyilv6ntart6sba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizotts6g ahatdrozatot k6zbesiti a nyilviintartdsba vett jelilt r6sz6re a HVI
ritj6n, valamint szem6lyi adatok n6lktil nyilvrlnoss6grahozza az cinkorminyzatihirdetcit6bl6n
kifiiggesztdssel.

A Helyi Viilasztdsi Bizottsilg hatirozata a hivatkozott jogszabiilyokon, a jogorvoslatr6l val6
thjekoztattrs a 2013. 6vi XXXVI. tv. 22L $. (t) bekezddidn,223. $. (l) eri:l bekezd6sein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatr{rs: elmondja, hogy Mertrin Istvrin egy6ni list6s
kdpviseldjeldltkdnt k6rte nyilv6ntart6sba vdtel6t az fitala kik6rt 3 db aj6nl6iv is azE2 jelti
nyomtatviiny lead6sdval. Az ajanl6iveken 23 bejegyzds tal6lhat6, melybol az ajinl6sellen6rz6s
sor6n 23 aj6nl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotis6g kdiviseldjel<jltk6nt
nyilv6ntart6sba tudjon venni 8 db 6rvdnyes aj6nl6s sztiksdges. Mert6n Isjv6n szerepel a
v6laszt6i ndvjegyz6kben teh6t vitlaszto 6s v6laszthat6, az E2 j;Ifi nyomtatv6nyt becsatoita, a
jekil6st elfogadja, a sztiks6ges sz6mri drv6nyes aj6nl6ssal rendelkezik

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Mert6n Istv6n egy6ni list6s k6pviselojel<iltkdnt tort6no
nyilv6ntartdsba vdteldt

A javaslattal a helyi v6lasztdsi bizotts6g tagjai egyetdrtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod6s ndlktil egyhangrila g az alihbihat1rozatotiozzfk:

16/2019. (IX.09.) HVB hatrirozat
zati k6s ester v6la ndul6

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga (a tov6bbiakban: HVB) a vfiasztitsi
elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torvdny 132.$-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6sdben
biaositott jogkcir6ben elj6rva a helyi teleptil6si onkorm6nyzati kdpviselok, 6s polgiirmesterek
vfiasztdsa kapcs6n jelcjltkdnt indul6 v6laszt6polg6r nyilv6ntartasba vdtele t1rg;ab;nmeghozta
a kdvetkez6

hatirozatotz



Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjdn megtartand6 ahelyi dnkorm6nyzati kdpviselok 6s polg6rmesterek villasztitsfin Mertkn Istvr{n 3gl7
Bodrogkisfalud, Rik6czi rit 3. sz{m alatti lakost egy6ni listris telepiil6si fiiggetlen
k6pvisel6jeliiltk6nt nyilvrintartrisba veszi.

Bodrogkisfalud kcizs6g H.9lyi V6laszt6si Bizottsilga elrendeli a hatinozat k1zzetetelet a
Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorm6nyzata hirdetotAbl6j6n, 6s a Bodrogkisfalud kcizsdg
onkorm6nyzata www.bodrogkisfatui.hu hivatalos honlapjrin tort6n6 titjekoztattrst a jelilt
nyilv6ntart6sba v6tel6rol.

A hatdrozat ellen annak meghozatalitol szttmitott 3 napon beliil a krizponti n6vjegyz6kben
szereplo v6laszt6polgiir, jeltilt, jel<llo szewezet, tovribbS az tigyben 6rintett termdsietei es iogiszem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szervezet szemdlyesen, lev6lben, telefaxon 

"ug',elektronikus lev6lben jogszab6lysdrtdsre hivatkoz6ssal a Borsod-Abauj-Zemplen Vegy-ei
Tertileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, V6rosh6z tZr 1.) fellebbezest
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6gn al (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth tt 65., e-mail: i.

A fellebbezdst rigy kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember 12. napj1n 16:00
6r6ig meg6rkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ehoz.

A fel lebbez6snek tartalmaznia kell :

. a kdrelem avillasztitsi elj6rdsr6l sz6l6 2013. 6vi
$ (3) bekezddse szerinti alapjir-,

XXXVI. t6rv6ny (a tov6bbiakban: ye.) 223.

' a kdrelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimdtol (sz6khely6tol)
elt6r - postai drtesit6si cim6t,
' a k6relem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftjldcin 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi uronorit6uul,- u *ugyi,
6llampolg6rs6g6t igazolo okirat6nak tipus6t 6s szirmffi, vagy jei<tl6 szewezet vagy m6s
szerv ezet e setdben a bir6 stigi nyi lviintart6sba-vdtel i sz6m6t.

A fellebbezes tartalmazhatja benyrijt6jdnak telefaxszitmii- vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesftdsi megbizottjitnak nev6t 6s telefaxsz 6mifi vagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokolds:

Mertrin Istvfn 3917 Bodrogkisfalud, R6k6czi rit 3. sz6m alatti lakos 2019. szeptember 9-en a
Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Iroddnril leadta az egydni listds jelol6s nyilv6ntart6sba
vdteldhez szi.iks6ges E2 nyomtatvdnyt, valamint az ajinlfusokat tartalm azo ajinl6iveket.

A 2010. 6vi L. trirv6ny 9. $. (1) bekezddse drtelmdben egydni list6s k6pviselojeldlt az, aki az
adott v6laszt6kertilet v6laszt6polg6rainak legal6bb | %-ajelciltnek aj6nlott. 

"Bodrogkisfalud

teleptilds eset6ben az I o/o 8 v6laszt6polg6r 6rv6nyes aj6nl6i6tjelenti.

A jelcilt rendelkezik a nyilv6ntart6sba vdtel tdrv6nyi feltdteleivel, ez€rt a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkezo r6szben foglaltak alapj6n nyilvdntart6sba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizotts6g ahatirozatot kdzbesiti a nyilv6ntart6sba vett jelcilt r1szere a HVI
ritj6n, valamint szemdlyi adatok n6lkiil nyilv6nossdgrahozza az onkorminyzatihirdetot6blin
kifiiggeszt6ssel.



A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatirozata a hivatkozott jogszab6lyokon, a jogorvoslatr6l val6
tf$lkoztatirs a 2013. 6vi XXXVI. tv. 22L $. (1) bekezd6ien,22i. $. (l) erl:l bekezd6sein,
valamint a224. $ (1)-(4) bekezddsein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatirs: elmondja, hogy GodzsirkZolttn polg6rmesterjeldltk6nt k6rte
nyilvantart6sba v6tel6t az illtalakik6rt 5 db aj6nl6iv es azE2 jefttryo-tutu,iny lead6s6val. Az
aj6nl6iveken 40 bejegyzes talftlhat6, melybol az ajinliisellen6rz6i sorrin mind a 40 ajrinlls
elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotts6g polgrlrmesterjeldltk6nt nyilv6ntartilsba iudjon
venni 22 db drv6nyes ajSnl6s sztiksdges. Godzs6k Zoltan szerepel aviiaszt6i n6vjegyz6kben
tehiit viilaszt6 6s v6"laszthat6, az E2 jehi nyomtatvanyt becsatolta, a jeldl6st eifogadja, a
sztiksdges sz6mri 6rv6nyes aj6nl6ssal rendelkezik. Polgrirmesteri tiszts6g6t tariadalmi
megbizat6sban kiv6nj a ellltni.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Godzsdk Zoltiln polg6rmesterjelciltkent trjrt6n6
nyilvrintart6sba v6tel6t.

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizotts6g tagjai egyetdrtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod6s n6lktil egyhangrila g az alihbihat1rozatothozzik:

l712019. (IX.09.) HVB hatrlrozat
ahe 6s polsdrmester vf

k6pvisel6ieliilt nyilvdntartdsba v6tel6r6l

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizottsiiga (a tov6bbiakban: HVB) a vrllasztrisi
elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVL T<irvdny 132.$-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6s6ben
biztosftott jogkcir6ben elj6rva a helyi teleptil6si <inkormiinyzati k6pviselok, 6s'polg6rmesterek
vfllaszthsakapcsrln jelciltkdnt indul6 v6laszt6polg6r nyilvantart6sba v6tele tergyaainmeghozta
a kovetkez6

hatr{rozatotz

Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjrin megtartand6 a
helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vtiasztisin Godzsrik Zoltln 3917
Bodrogkisfalud, Bem ft 10. sz{m alatti lakost fiiggetlen polgfrmesterjeliiltk6nt
nyilvrlntartisba veszi. A polgfrmesteri tiszts6get tirsadalmi megbizatrisban kivrlnja
ell{tni.

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizottsdga elrendeli a hatirozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormrinyzata hirdet6t6bl6j6n, 6s a Bodrogkisfalud k6zs6g
Onkormrlnyzata www.bodrogkisfalud.hu hivatalos nontap3an tcirt6n6 tdj{koztat6st a jelcilt
nyilv6ntart6sba vdtel6r6l.

A hatinozat ellen annak meghozatalilt6l szhmitott 3 napon beltil a kcizponti ndvjegyz6kben
szereplo v6laszt6polg6r, jelolt, jel6lo szewezet, tov6bb6 az iigyben 6rintett term6szetis es iogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon iui1
elektronikus lev6lben jogszabrilys6rtdsre hivatkoz6ssal a Borsod-Ab auj-Zempl1n tvtegyei
Tertileti V6laszttisi Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, V6rosh6z tdr l.) fellebbezest
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi Viilasztiisi Bizottsiign6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth tt 65., e-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu).

A fellebbez6st rigy kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember 12. napjan l6:00
6r6ig meg6rkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.



A fel lebbez6snek taftalmaznia kell :

. a k6relem aviiasztfni elj6r6sr6l sz6l6 2013. dvi XXXVI.
$ (3) bekezd6se szerinti alapj6t,

tcirv6ny (a tov6bbiakban: Y e.) 223.

' a kdrelem benyrijt6jrinak nev6t, lakcim6t (sz6khelydt) 6s - ha a lakcimdtol (sz6khely6tol)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
' a k6relem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilfttldrtn elo, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi azonosit6vui, u.ugyi,
6llampolg6rs6g6t igazol6 okirat6nak tipus6t 6s sziim6t, vagy jeicil o szewezet vagy m6s
szerv ezet eset6ben a bir6 s6gi nyi lvdntartdsba-v6tel i szitmifi .

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxszitmdt vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesitdsi megbizottj6nak nevdt 6s telefaxszimtttvagy elektronikus lev6lcim6t.

lndokol6s:

Godzsrlk Zoltin 3917 Bodrogkisfalud, Bem rit 10. sziim alatti lakos 2019. szeptember 9-en a
Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6nril leadta polg5rmesterjel616s nyilv6ntart6sba
vetelehez sziiksdges E2 nyomtatv6nlt, valamint az ajinl1sokit tartalm az6 ajanl6iveket.

A 2010. 6vi L' tdrvdny 9. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben egydni list6s kdpviseldjeldlt az, aki az
adott vdlaszt6keriilet v6laszt6polg6rainak legal6bb I o/o-ajeloltnek ajrinlott. 

"Bodrogkisfalud

teleptil6s esetdben az I o/o 8 vdlaszt6polgdr 6rv6nyes aj6nl6s6tjelenti.

A jeldlt rendelkezik a nyilv6ntart6sba v6tel t<irv6nyi feltdteleivel, ez6rt a Helvi V6lasztiisi
Bizotts6g a rendelkezo rdszben foglaltak alapjrin nyilv6ntartilsba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizottsdg a hatdrozatot kdzbesiti a nyilvfntart6sba vett jelilt r6sz6re a HVI
ritj6n, valamint szemdlyi adatok ndlkiil nyilv6nossdgrahozza az onkorminyzati hirdetot6bl6n
kifiiggeszt6ssel.

A Helyi Vrllasztdsi tsizottsiig hatitrozata a hivatkozott jogszab6lyokon, a jogorvoslatr6l val6
til'koztatits a 2013. dvi XXXVI. tv. 22L $. (1) bekezd6s6n,223. $. (1) er t:l bekezddsein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa llona HVI Munkatrirs: elmondja, hogy Zelen6k S6ndor polg6rmesterjel6ltk6nt k6rte
nyilv6ntart6sba v6teldt az titala kikdrt 4 db aj6nl6 iv es az E2 jehi nyomtatvrlny lead6s6v al. Az
aj6nl6iveken 32 bejegyz6s tal6lhat6, melybol az ajanl6sellenorzds sor6n a 3l aj6nl6s volt
rdgzitheto melybol 30 elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotts6g polg6rmest.4.t,itttent
nyilv6ntart6sba tudjon venni 22 db 6rv6nyes aj6nl6s sziiks6ges. ZeGnat Sandor szerepel a
v6laszt6i ndvjegyzdkben teh6t villaszto ds v6laszthat6, azE2 jelii nyomtatvilny't becsatoita, a
jel<il6st elfogadja, a sztiksdges sziimir drvdnyes aj6nl6ssal rendelkezik. Polg6rmlsteri tisztsdg6t
fo6ll6sban kf v6nj a ell6tni.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Zelenitk Sandor polgiirmesterjeldltk6nt trirt6no
nyilv6ntart6sba v6tel6t.

A javaslattal a helyi v6lasztiisi bizotts6g tagjai egyetdrtenek ds 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkod5s n6lkril egyhangrilagaz althbihatirozatotiozzik:

18/2019. (IX.09.) HVB hatfrozat
visel6k 6s pols6rmesterkormfn

k6pvisel6 i eliilt nvilvdntartdsba v6tel6rdl
n indul



Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi V6lasztrisi Bizotts6ga (a tovribbiakban: HVB) a vilasztitsi
eljrlrrisr6l szol6 2013. 6vi XXXVI. tdrvdnl 132.5-6utr 6s a 3071G (l)-(2) bekezd6s6ben
biztositott jogkcirdben elj6rva a helyi telepiil6si dnkorm6nyzati kdpviselok, 6s polg6rmesterek
viilasztdsa kapcsdn jelciltkdnt indul6 viilaszt6polg6r nyilvdntartasba v6tele tergyaainmeghozta
a k<ivetkezd

hatrirozatot:

Bodrogkisfalud k<izs6g Helyi V6laszttisi Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napj6n megtartand6 ahelyi tinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmeslerek villasztitstn Zelenirk Srlndor 3916
Bodrogkeresztrir, Fels6 u. 10. szfm alatti lakost fiiggetlen polgrirmesterjeliiltk6nt
nyilvdntart:isba veszi. A polgrirmesteri tiszts6get f6r[lkisban kivinj a e-ll6tni.

Bodrogkisfalud k<izs6g H.glyi Vrilaszt6si Bizottsiiga elrendeli a hatdrozat kozzetetelet a
Bodrogkisfalud kcizs6g Onkormdnyzata hirdetodblAj6n, 6s a Bodrogkisfalud krizs6g
Onkormrinyzata www.bodrogkisfatui.tru hivatalos honlapjdn trirt6n6 thjekoztatast a jelilt
nyilv6ntart6sba v6tel6r6l.

A hattttozat ellen annak meghozatalit6l szitmitott 3 napon beliil a kdzponti ndvjegyzdkben
szerepl6 v6laszt6polgiir, jeltilt, jel6l<i szewezet, tov6bb6 az iigyben drinteit termdszetEs es logiszemdly, jogi szem6lyis6g ndlktili szervezet szemdlyesen, lev6lben, telefaxon uugy
elektronikus levdlben jogszab6lys6rt6sre hivatkoziissal a Borsod-Ab atl-Zempl1n trrtegyei
Tertileti Vdlaszttisi,Bizottsdghoz cimzett (3525, Miskolc, Vrlroshriz tdr 1.) fellebbezest
nyfjthat be a Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6gn 6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail:

A fellebbezest ugy kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember 12. napjin 16:00
6r6i g me gd rkezzen a Helyi Vdl asztdsi B izottsiighoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

' a kdrelem aviiasztitsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torvdny (a tov6bbiakban:ye.) 223.
$ (3) bekezddse szerinti alapjitt,
' a k6relem benyujt6janak nev6t, lakcfm6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesitdsi cim6t,
' a k6relem benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6jet, illetve ha a kiilftjld6n 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkeziS v6laszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi uronorit6'uui, u rnugyut
6llampolg6rs6g6t igazol6 okirat6nak tipus6t 6s sziimdt, vagy jeicil o szewezet vagy m6s
szew ezet eset6ben a b f 16 sdgi nyi I v6ntart6sba-v6te I i szitm/f'.

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6janak telefaxszitmtfi vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbfzottjiinak nevdt 6s telefaxszhmitvagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokolds:

Zelenilk Srindor 3916 Bodrogkeresztrir, Fels6 u. 10. szitmalattilakos 2019. szeptember 9-6na Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irodrin6l leadta polgtirmesterjelol6s nyilu6nturtasbu
v6tel6hez sziiks6ges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajtnl1si;okat tartalm iz6 aj1nl6iveket.

A 2010. 6vi L. tiirv6ny 9. $. (1) bekezddse 6rtelm6ben egy6ni listris k6pviselojelcilt az, aki az
adott v6laszt6keriilet v6laszt6polg6rainak legal6bb 1 Yo-ajelciltnek aj6nlott. 

"Bodrogkisfalud

telepiilds eset6ben az 1 %o 8 v6laszt6polg6r 6rv6nyes ajanl6s6t jelenti.



A jeltilt rendelkezik a nyilv6ntartiisba v6tel t<irvdnyi felt6teleivel, ezdrt a Helyi V6laszt6si
Bizottsdg a rendelkez6 rdszben foglaltak alapjrin nyilvantartilsba veszi.

Helyi Vrilaszt6si Bizottsiig ahatdrozatot k6zbesiti a nyilv6ntartiisba vett jel<ilt r€sz&e a HVI
rid5n, valamint szem6lyi adatok ndlkiil nyilv6nossigrahozza az dnkorminyzatihirdet6t6bl6n
kifiiggeszt6ssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatdrozata a hivatkozott jogszabitlyokon, a jogorvoslatr6l val6
thjdkoztattrs a 2013. 6vi XXXVI. tv. 22L $. (1) bekezd6i6n,22i. $. (l) er t:l bekezd6sein,
valamint a224. $. (l)-(4) bekezddsein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatrirs: elmondja, hogy Balogh S6ndor polg6rmesterjel6ltk6nt k6rte
nyilvdntart6sba v6tel6t az itltala kik6rt l5 db aj6nl6iv 6s azE2letri nyomtutrriny lead6s6val.
Az ajdnl6ivek kciziil 12 db tartalmazott ajanl6sokat, az iires ajanl6ivek sziima 3 db. Az
aj6nl6iveken 96 bejegyzes talitlhat6, melyb (51 az ajanlfusellenorz6s soriln 94 volt r6gzithet6 ds
93 elfogadhat6. Ahhcz, hogy valakit a bizottsdg polg6rmesterjelciltk6nt nyilv6ntart6sba tudlon
venni 22 db 6rv6nyes ajrinkis sziiks6ges. Balogh Sandor szerepel a vtiiszt6i n6vjegyz6kben
teh6t v6laszt6 6s v6laszthat6, az E2 jehi nyomtatv6nyt becsatolta, a jekildst epogaOla, a
sziiks6ges sz6mri 6rv6nyes ajrinl6ssal rendelkezik. Polg6rmesteri tiszts6g6t ttirsadalmi
megbizatrlsban kivrinj a ell6tni.

Kiss Gyula a HVB Elniike: javasolja Balogh Sdndor polgilrmesterjekiltk6nt trirt6no
nyilviintart6sba v6tel6t.

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizottsdg tagjai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tartozkodils n6lki.il egyhangrilagea al1bbihatirozatot-hozz1k:

19/2019. (IX.09.) HVB hatdrozat
ron 6s pole6rmester vd

k6pvisel6ieliilt nyilvfntartdsba v6tel616l

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi Vrllaszt6si Bizotts6ga (a tovrlbbiakban: HVB) a v6laszt6si
eljrir6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny 132.$-ban 6s a 307/G (l)-(2) bekezd6sdben
biztositott jogkcir6ben eljawa a helyi telepiil6si dnkorm6nyzati k6pviseldk, 6s polg6rmesterek
v6laszt6sa kapcs6n jelciltkdnt indul6 v6laszt6polgar nyilv6ntartrisba v6tele t1rgyabanmeghozta
a k<ivetkez6

hatf r ozatotz

Bodrogkisfalud ktizq6g Helyi Viilaszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napjrin megtartand6 a
helyi dnkormiinyzati k6pviselok 6s polgdrmesterek v6laszt6srin Balogh S6ndor 3917
Bodrogkisfalud, D6zsa ft 21. szdm alatti lakost fiiggetlen polgfrmesterjeliiltk6nt
nyilvrintartisba veszi. A polgfrmesteri tiszts6get trirsadalmi megbizatrfsban kiv6nja
ell6tni.

Bodrogkisfalud kcizs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga elrendeli a hattrozat k'zzetetelet a
Bodrogkisfalud k6zsdg Onkorm6nyzata hirdetot6blSj6n, 6s a Bodrogkisfalud k6zs6g
Onkormrinyzata www.bodrogkisfalud.nu hivatalos honlapj6n t<irtdn<i tdjekoztatast a jelilt
nyilv6ntartdsba v6tel6r6l.

A hatittozat ellen annak meghozatalifi6l szimitott 3 napon beltil a k<izponti n6vjegyzdkben
szerepl6 v6laszt6polg6r, jel6lt, jelcilo szervezet, tov6bb6 az tigyben 6rintett term6sietii es iogiszem6ly, jogi szem6lyisdg n6lkiili szervezet szemdlyesen, levdlben, telefaxon uugy



elektronikus levdlben jogszab6lysdrt6sre hivatkoz6ssal a Borsod-Ab alrj-Zemplen Megyei
Teriileti V6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett (3525, Miskolc, Vdrosh6z t6r l.) fellebbezest
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kcizsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6gn 6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65., e-mail : bodro gkisfalud@bok i hiva.t-online. h*).

A fellebbezdst rigy kell benyrijtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember 12. napjin 16:00
6r6ig meg6rkezzen a Helyi V6lasztiisi Bizotts6ghoz.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell :

. a k6relem a viiasztitsi eljdr6sr6l szol6 2013. 6vi XXXVL
$ (3) bekezdese szerinti alapj6t,

trirv6ny (a tov6bbiakban: y e.) 223.

' a kdrelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6tol (sz6khely6tol)
eltdr - postai 6rtesit6si cim6t,
' a kdrelem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosft6j6t, illetve ha a kiilftilddn 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo vdlaszt6polgdr nem rendelkezik szemdlyi uronorft6rrul,- u -ugyi1.6llampolg6rs6g6t igazolo okirat6nak tfpus6t es szdmfi-, vagy jeiol o szervezet vagy m6s
szerv ezet esetdben a bir6 s6gi nyi lv6ntart6sba-v6te I i szitmi|'.

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszftmtfi vagy elektronikus levdlcim6t,
illetve kdzbesitdsi megbfzotd6nak nevdt 6s telefaxszftmifivagy elektronikus lev6lcim6t.

Indokolris:

Balogh Sdndor 391 7 Bodrogkisfalud, D6zsa it 21. sz6m alatti lakos 2019. szeptembe r 9-6n a
Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta polg6rmesterjelil6s nyilv6ntart6sba
v6tel6hez sziiksdges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajdnlfusokat tartalm az6 ajdnl6iveket.

A 2010. 6vi L. tdrvdny 9. $. (l) bekezd6se 6rtelm6ben egydni list6s k6pviselojelcilt az, aki az
adott viilaszt6kertlet vSlaszt6polg6rainak legaklbb I o/o-ajelciltnek aj6nlott. 

-Bodrogkisfalud

telepiilds eset6ben az 7 o/o 8 v6laszt6polg6r 6rv6nyes aj6nl6s6tjelenti.

A jelcilt rendelkezik a nyilv6ntart6sba v6tel torvdnyi felt6teleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkezo rdszben foglaltak alapj6n nyilv6ntart6sba veszi.

Helyi Vdlaszt6si Bizotts6g ahatdrozatot k6zbesiti a nyilv6ntart6sba vett jelcilt r6sz6re a HVI
rid6n, valamint szem6lyi adatok ndlkiil nyilv6nossiryrahozza az dnkorminyzati hirdet6t6bl6n
kifiiggesztdssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatfurozata a hivatkozott jogszabitlyokon, a jogorvoslatr6l val6
tdjekoztatds a 2013. dvi XXXVL tv. 22l $. (1) bekezdds6n, 223. $. (1) er C:l bekezddsein,
valamint a224. $ (1)-(4) bekezd6sein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatfrs: elmondja, hogy MertdnEva M6nika polg6rmesterjeliltk6nt
kdrte nyilv6ntart6sba v6teldt az illtala kikdrt 4 db ajanl6iv ds az E2le1i nyomtatv6ny
lead6s6val. Az aftnl6iveken 25 bejegyzes taliihat6, melybol az ajdnl6sellen6rz6s sor6n
rcigzitheto volt 24, mind a 24 aj6nl6s elfogadhat6. Ahhoz, hogy valakit a bizotts6g
p*olg1T.:lerjeldltkdnt nyilvdntart6sba tudjon venni 22 db drvdnyes ajinl6s sziiksdges. Mert6n
Eva M6nika szerepel a viiasztoi n6vjegyzdkben teh6t viiaszio 6s v6laszth ato, az E2 jelii
nyomtatv5nyt becsatolta, a jel6l6st elfogadja, a sztiks6ges sz6mri drv6nyes aj6nl6ssal
rendelkezik. Polg6rmesteri tiszts6gdt t6rsadalmi megbizat6sban kiv6nja elldtni.



Kiss Gyula a HVB- Elniike: javasolja Mertiin Eva M6nika polgdrmesterjeldltk6nt tcirt6no
nyilv6ntart6sba v6tel6t.

A javaslattal a helyi v6lasztilsi bizotts6g tagjai egyet6rtenek 6s 5 igen szavazattal
ellenszavazat, valamint tart6zkodds n6lktil egyhangrilagaz aldbbihatfuozatot\ozzdk:

2012019. (IX.09.) HVB hatfrozat
vr{lasztrisd

Bodrogkisfalud kdzsdg Helyi Viilasztilsi Bizotts6ga (a tovribbiakban: HVB) a v6laszt6si
elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. trirvdny 132.$-ban 6s a 3071G (1)-(2) bekezd6s6ben
biztositott jogk<irdben elj6rva a helyi telepiildsi dnkorm6nyzati k6pviselOk, 6s polg6rmesterek
vilasztdsakapcsdn jeltiltk6nt indul6 v6laszt6polg6r nyilvrintartrlsba v6tele t*gyaUinmeghozta
a kdvetkez6

hatdrozatotz

Bodrogkisfalud kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. napj6n megtartand6 a
helyi <inkotminyzati k6pvisel6k 6s polgiirmesterek v6laszt6s6n Mert:ln frva Mtfnika 3917
Bodrogkisfalud, Rrik6czi ft 3. szfm alatti lakost ftiggetlen polgfrmesterjeliiltk6nt
nyilvdntartr{sba veszi. A polgr{rmesteri tiszts6get f,6rill6sban kivfnja 

"IUtrri.
Bodrogkisfalud kdzs6g H.glyi Vrilasztrisi Bizottsdga elrendeli a hat1rozat k1zzetetelet a
Bodrogkisfalud ktizs6g Onkorm6nyzata hirdet6tibHjan, 6s a Bodrogkisfalud k6zs6g
Onkorm6nyzata www.bodrogkisfatui.tru hivatalos frontap3an tortdno tdjikoztatast a jelcilt
nyilv6ntart6sba v6tel6r6l.

A hatitrozat ellen annak meghozataldt6l sziimitott 3 napon beltil a kcizponti n6vjegyz6kben
szerepl6 vSlaszt6polgar, jel<ilt, jel<il6 szervezet, tovribb6 iz iigyben 6rinteit term6sietes es jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon iuiv
elektronikus levdlben jogszabdlysdrt6sre hivatkoziissal a Borsod-Ab aij-7"^rt1n Megy-ei
Tertileti Vrilaszt6si Bizottsdghoz cimzett (3525, Miskolc, V6roshriz t6r 1.) fellebbezest
nyrijthat be a Bodrogkisfalud kozs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6gn 6l (3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth ft 65 ., e-mail : bodro gkisfalud@bokihiva. t-online. hu;.

A fellebbezest liugy kell benyrijtani, hogy az legk6sobb 2019. szeptember 12. napjin 16:00
6r6i g me 96 rkezzen a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell:
' a kdrelem a v6lasztiisi eljar6sr6l szolo 2013. 6vi XXXVI. trirv6ny (a tov6bbiakban: ye.) 223.
$ (3) bekezd6se szerinti alapjit,
' a k6relem benyujt6janak nev6t, lakcim6t (szdkhelydt) 6s - ha a lakcfm6t6l (sz6khely6tril)
elt6r - postai drtesitdsi cim6t,
' a kdrelem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilfttld6n 616, magyarorsz6gi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polgar nem rendelkezik szemdlyi -orrorit6u ut, u 

^ugy;,rillampolg6rsrig6t igazolo okirattinak tipus6t ds sziim6t, vagy jeiol o szewezet vagy m6s
szew ezet eset6ben a bir6 s6gi nyilv6ntart6sba-v6te I i szitmifi .

A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6janak telefaxszitmdt vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesft6si megbizottj6nak nevdt 6s telefaxsz imdt vagy elektronikus lev6lcim6t.



Indokol6s:

Mertrin Eva M6nika 3917 Bodrogkisfalud, R6k6c zi itt 3. szdm alattilakos 2019. szeptember
9-en a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Irod6n6l leadta polg6rmesterjel6l6s nyilv6ntart6sba
vetelehez sziiks6ges E2 nyomtatv6nyt, valamint az ajinlasokaitartalm u.O uialOiveket.

A 2010. 6vi L. torvdny 9. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben egydni list6s k6pviseldjeliilt az, aki az
adott v6laszt6kertilet v6laszt6polgdrainak legal6bb 1 %-ajel6ltnek aj6nlott. 

"Bodrogkisfalud

telepi.ilds eset6ben az r o/o 8 v6laszt6polg6r 6rv6nyes aj6nl6i6t jelenti.

A jeldlt rendelkezik a nyilv6ntart6sba v6tel t<jrvdnyi feltdteleivel, ezert a Helyi V6laszt6si
Bizotts6g a rendelkezo rdszben foglaltak alapj6n nyilv6ntart6sba veszi.

Helyi V6laszt6si Bizotts6g ahatirozatot k6zbesiti a nyilviintart6sba vett jelolt resz1re a HVI
ftj6n' valamint szem6lyi adatok n6lkiil nyilviinossfryrahozza az dnkorminyzati hirdetot6bl6n
kifiiggeszt6ssel.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatixozata a hivatkozott jogszabillyokon, a jogorvoslatr6l val6
tfijekoztattts a 2013. 6vi XXXVI. tv. 22L $. (1) bekezd6s6n,223. S. (1) er f:l bekezddsein,
valamint a224. $. (1)-(4) bekezddsein alapul.

Alexa Ilona HVI Munkatfrs:
A nyilvantart6sba vett jeldltek nem ABC sorrendben szerepelnek a szavaz6lapon, hanem a
sorrendet a HVB sorsol6ssal dllapitja meg, melyet hatfrozattal hagy j6v6. Felk6ri a
bizottsdgot, hogy el6bb a polgdrmesteri szavazolapon levo jekiltet< sone"iiei, majd pedig az
egydni listris k6pvisel6i szavazolaponlevo jelciltek sonendj6t 6llapitsrik megsorsol6ssal.

Kiss Gyula a HVB Elniike: k6ri a bizotts6got sorsolj6k ki a polg6rmesteri szavaz6lapon
szereplo j eldltek sorrendj6t.

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizotts6g tagjai egyetdrtenek 6s a sorsol6s eredm6nyek6nt 5
igen szavazattal ellenszavazat valamint tart6zkod6s ndlktil egyhangrila g az al1bbihatfuozatot
hozzitk:

A B o dro gkisfalu di Helyi Vrllasztrisi Bizottsri g
21 12019. (IX. 09.\ hatirozata

A Bodrogkisfaludi Helyi Vdlasztiisi Bizotts6g a 2019. okt6ber 13. napj6ra kittiz<ttt helyi
<inkorm6nyzati k6pviselok ds polg6rmesterek vilasztfushn (a tov6bbiakban: v6lasztris)
bejelentett, illetve nyilvdntart6sba vett polg6rmester-jeloltek sorrendjdnek sorsol6sa ttrgythan
meghozta a kovetkezo

hatflrozatotz

A Helyi V6lasztiisi Bizotts6g a v6laszt6son bejelentett, illetve nyilv6ntart6sba vett
polg6rmester-jeloltek sonendj6t kisorsolta, ds a sorsol6s eredm6ny6t jelen hat1rozat
mell6klete szerint 6llapitja meg.

A Helyi V6laszt6si Bizottsdgnak a v6laszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. torvdny (a
tov6bbiakban: Ve.) 160. $-a alapj6n meghozott, a jelciltek sorrendjdnek sorsol6s6r6l sz6l6



hatdrozata ellen nincs helye ctn6ll6 jogorvoslatnak. A
jogorvoslat a szavaz6lap adattartalmdnak j6vtihagy6sa
foglalhat6.

Indokol6s

AVe' 160. $(l)6s (2)bekezd6seszerint aszavaz6laponajeloltekaviiaszt6sibizotts6g6ltal
kisorsolt sorrendben szerepelnek. A vSlaszt6si bizottsrig a bejelentett jelciltek - annak ajelciltnek a kiv6tel6vel, amelynek nyilvdntart6sba v6tel6t jo-ger<isen elutasftottrik - sonendj6nek
sorsolils6t a jelciltek, illetve listrik bejelent6sdre, rendelt.i6rr. rill6 hat6rnapon, 16 6ra ut6n
vegzi el.

A-helyi <inkormrinyzati kdpviselok 6s polgrirmesterek 2019. okt6ber 13. napj6ra kitriz6tt
uillasztisra az egyeni list6s kdpvisel6 6s a polgtirmester jeldltet legkdsobb zOtg. szeptember
9-6n 16.00 6r6ig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. g (l) bekezi6s]

A helyi viilasztrisi bizottsrig a bejelentett jeldltek - annak a jeliltnek a kiv6tel6vel, amelynek
nyilvtlntartrisba v6tel6t joger6sen elutasftott6k - sorrendjdnek sorsol6sit 2019. szeptember 9-
6n, 16.00 6ra ut6n vegzi el. [Ve. 160. $ (2) bekezd6s]

A hivatkozott jogszabrilyi rendelkez6sek alapjrln a Bodrogkisfaludi Helyi V6laszt6si Bizotts6g
2019. szeptember 9-6n 16.00 6ra ut6n elvdgizte a bejelentett, illetve az dltalanyilvrintart6sbi
vett jeloltek sorrendj6nek sorsolils6t. A jelciltek sorsz6mrit jelen hatirozat mell6klete
tartalmazza.

sorsol6s trirv6nyess6ge elleni
elleni jogorvoslati k6relembe

Ahat6rozat aYe.
6n alapul.
2U20r9. (rx.09.)

hivatkozott rendelkezdsein, a jogorvoslatr6l val6 tiljlkoztatas a ve. 239. $-

hatirozat mell6klete

A helyi iinkormiinyzati k6pvisel6k 6s polgirmesterek 2019. okt6ber 13. napj6ra
kitiiziitt vdlasztfsrln bejelentett 6s nyilvfntartisba vett polgfrmester jeliiiiek

SorszSm lA jeldlt hivutolos neve

I Balogh Sfndor

2. Mertr{n Eva M6nika

3. Zelenhk Srindor

4. Godzs{k Zoltin



Kiss Gyula a HVB Elniike: k6ri a 
.bizotts6got sorsolj6k ki az egydni listas k6pviseloi

szav azolapon szereplo j ekiltek sorrendi 6t.

A javaslattal a helyi v6laszt6si bizottsrlg tagjai egyet6rtenek 6s a sorsolds
igen szavazattal ellenszavazat valamint tartoikodai ndlktil egyhangrilag az
hozzitk:

A Bodro gkisfaludi Helyi V6laszt6si Bizottsri g
22 /2019. (IX. 09.\ hat6r ozata

A Bodrogkisfaludi Helyi V6lasztiisi Bizottsrlg a 2019. okt6ber 13. napjrira kitrizcitt helyicinkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek v6laszt6s6n (a tovabbiakban: v6laszt6s)
bejelentett, illetve nyilv6ntart6sba vett kdpviselo-jeloltek sorrendj6nek sorsol6sa t6rgy6ban
meghozta a kovetkezo

hatirozatot:

A Helyi Vrllaszttisi Bizottsiig a v6laszt6son bejelentett, illetve nyilv6ntartiisba vett k6pvisel6-jeldltek sorrendjdt kisorsolta, 6s a sorsolas lredmdny6t jelen hattrozat melldklete szerint
6llapida meg.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6gnak avitlaszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. trirv6ny (a
tov6bbiakban: Ve.) 160. $-a alapjdn meghozott, a jeldltek sorrendj6nek sorsol6s6r6l sz6l6
hatittozata ellen nincs helye ctnrill6 jogorvoslatnak. A sorsolis tcirv6nyess6ge ellenijogorvoslat a szavazolap adattartalmrlnak j6v6hagydsa elleni jogorvoslati k6relembe
foglalhat6.

Indokolrls

A Ve' 160. $ ( 1) 6s (2) bekezd6se szerint a szavazolapon a jekiltek a vitlasztitsr bizottsrig 6ltal
kisorsolt sorrendben szerepelnek. A viiaszt6si bizotts6g a bejelentett jel6ltek - annak ajeloltnek a kivdteldvel, amelynek nyilv6ntart6sba vdtel6t jo-gerosen elutasitott6k - sonendjdnek
sorsol5s6t a jelciltek, illetve listdk bejelentdsdre rendelkeiesre iilo hat6rnapon, l6 6ra ut6n
vegzi el.

A helyi dnkorm6nyzati k6pviselok ds polgdrmesterek 2019. okt6ber 13. napj6ra kittizcitt
viilasztdsra az egyeni list6s kdpviselS 6s a polgrirmester jelciltet legk6sobb 2019. szeptember
9-6n 16.00 6r6ig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. g (l) bekezi6s]

A helyi v6laszt6si bizotts6g a bejelentett jelciltek - annak a jel<iltnek a kiv6tel6vel, amelynek
nyilv6ntart6sba v6tel6t jogerosen elutasitottdk - sonendj6nek sorsoliisifi 2019. szeptember 9-
6n, 16.00 6ra ut6n vegzi el. [Ve. 160. S (2) bekezd6s]

A hivatkozott jogszab6lyi rendelkezdsek alapj6n a Bodrogkisfaludi Helyi Vdlaszt6si Bizotts6g
2019. szeptember 9-6n I 6.00 6ra ut6n elvdge zte a bejelentett, illetv e az iitala nyilv6ntart6sbi
vett jelciltek sonendj6nek sorsol6s6t. A jelciltek sorsz6m6t jelen hat1rozat melldklete
tartalmazza

Ahatittozat a Ve. hivatkozott rendelkezdsein, a jogorvoslatr6l val6 ti$ekoztatits a Ve. 239. $-6n alapul.

eredm6nyekdnt 5

al6bbi hatdrozatot



hqtirnzqt

A helyi iinko
kitiiziitt r

rminyzati k6pvisel6k 6s polgirmesterek z0lg. okt6ber 13. napjrflra
rdlasztisin bejelentett 6s nyilvdntartisba vett k6pvisel6jeliiltek

Sorszim A jelAh hivatalos neve

1. Galovics J6zsef

2. Gallovicsn6 Kecsk6s Be6ta

J. Hajdf Eleon6ra

4. Balogh Sdndor

5. K6pes Ferdinrind

6. Kecsk6s X'erenc

7. Csicsek Dezs6

8. Majoros P6ter

9. Kov6cs Liszlil

10. Mertin Eva M6nika

ll. Mertin Istvin

12. Szikszai Andrea

13. Fincziczki Istvdn P6ter

14. Vegera J6nos

422t2019 ell6klete



Kiss Gyula IIVB Elniike: Megkoszdni a jelenlev6knek a rdszv6telt mindannyijuknak j6
munk6t kivdn 6s a helyi v6lasztrisi bizotts6g tiieset bezinla.

k.m.f.

9"W(d-7 Galuska Isturi.n
FIVB Eln6k helyettes

#qd^ ftl*,
Hajdu G6bor

HVB Tag

/\-/ , -,irrad ,/L/-/,zb/
Tamris Mihrllyn6

FIVB Tag

hsK"l#*
HVI munkatars

vrc,-
Kiss Gyula
HVB Elndk

\f.-{.-Ll- bl+
Alexa Ilona
HVI munkatdrs -ffi
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