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Lit6r Kiizs69 Helyi Vilasztrisi Bizotts:ig6nak
3ll?O22. (V. 23.) HVB hatdrozata

Litdr K<izs6g Helyi Vrilasztrlsi Bizottsriga - a v6lasztiisi eljiiriisr6l sz6l6 2013. dvi XXXVI.
t6rvdny (a tov6bbiakban: Ve.) 160.$-6ban meghaterozott hat6skcirdben eljiirva Lit6r krizsdgben
2022. jtnius 26. napjira kitiizdtt id6k6zi helyi dnkormiinyzati kdpvisel6k ds polgiirmesterek
viilaszt6sritroz a polgilrmester id<ik<izi vdlasztrison sorsolds eredmdnyek6nt Lit6r kiizs6g
polgirmestert vilasztd szavazrilapjrin a polgirmesterjeltiltek sorrendj6t az al{bbiak
szerint dllapitja meg.

A szavaz6lapon a jeltiltek az aldbbi sorrendben keriilnek feltiintet6sre:

I Osvrith 6rs ftiggetlen

Sz6nyegh Imre fiiggetlen

3 {iiggetlen

A hatdrozat ellen nincs helye 6n6 6 jogorvoslatnak. A sorsolis t<irvdnyessdge elleni jogorvoslat
a szavazolap adattartamiiLnak j6v6hagyrisa elleni bir6srigi feltlvizsgiilati kdrelembe foglalhal6.

Indokolds

A Ve. 160. $-a alapjiin a szavaz6lapon a jeldltek a vrllasaiisi bizottsrlg riltal kisorsolt sorrendben
szerepelnek. A v6laszt6si bizottsag a bejelentett jel<iltek, - annak a jeldltnek a kivdteldvel,
amelynek nyilvrlntart6sba v6teldt joger<isen elutasitottak - sorrendjdnek sorsoliis6t a jeltiltek
bejelentds6re rendelkezdsre rill6 hat6mapon, 16 6ra ut6n v6gzi el. Ekkor m69 nem mindenjel6lt,
nyilv6ntart6sba vdtelejoger<is, illetve olyanjeldltek, vannak, amelyek nyilviintartiisba v6tel6r<il
mdg nem is ddntdtt a vrilasadsi bizottsiig. A sorsoliison azonban minden olyan jekiltet,
figyelembe kell venni, amelynek elvileg van esdlye a joger6s nyilv6ntartesba v6telre. Erre
tekintettel a Ve. akl<dnt rendelkezik, hogy ha a sorsoldst kdvet6en valamely jelciltet vagy listdt
nem vesmek nyilvrintartisba vagy abb6l tdnilnek, a szavaz6lapon szerepl6 jetdltek, i efve
listdk egym6shoz viszonyitott sorrendje nem vriltozik.
A szavaz6lapon ajel6lteket, folyamatos sorsz6moz6ssal ell6wa kell feltiintetni.
Litdr Helyi vrilasztdsi Bizotts6ga a 2022. jiniL.x 26. napjira kitlizdn teleptildsi polg6rmester
id6kdzi v6laszt6siira bejelentett polg6rmesterjel6ltek szavaz6lapon feltiintetett sonendjdt
kisorsolta a bejelentdsre rendelkezdsre 6116 hat6mapon 17:00 6rakor kezd6d6tt nyilv6nos
iiLlds6n. A sorsoliis alapjin a polgrirmesterjeldltek szavaz6lapon feltrintetett sonendjdt a
rendelkezri rdszben foglaltak szerint 6llapitotta meg, amely alapjrin a szavaz6lapon ezen
sorrendben folyamatos sorsz6mozrissal kell feltiintetni a jeliilteket.
A hatdrozat a Ve. 160.9-rin, ajogorvoslatr6l sz6l6 t6jdko a Ve. 239.9-6n alapul
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