
























Polgari Helyi V乱asztdsi Bizotts各g

4090 Polgar, Barankovics tさr 5. sz.

Tel.: 52/573-513, E-mail: jegyzo@polgar.hu

1412019. (IX. 5.) sz. HVB hatarozat

A(Z) Polgari Helyi Valasztasi Bizottsag a 2013" eVi XXXVI・ t6rv6ny (a tovabbiakban: Ve.)

307/G. § (2) bekezdeseben biztositott feladatk6reben eUin′a Kov如sn6 Hamar Eva-t (4090

Po4gdr, Aradi g/ /3.絡) a helyi 6nkormanyzati kepvise16k 6s polg缶mesterek 2019. 6vi

v各laszt各sara, mint a Po細dri Lo磁匂a/ri6/a M。Zgalom Eまves初et egyeni listas je161匂et

nyilvantartdsba veszi.

A valasztdsi bizotts各g els6fokd hatdrozaやe11en a k6zponti neviegyzekben szerep16

valaszt6polgむ, je161t, je1616 szervezet, tOVabba az晦yben erintett tem6szetes es jogi szem61y,

jogi szemelyiseg rfelkuli szervezet fellebbez6st ny巾that be.

A hat証ozat e11en a d6ntest6l sz血nitott hむom napon bel宵l a(Z) Polg缶i Helyi Valaszt各si

Bizottsaghoz benyqitott, de a H雀jd重Bihar Megyei Ter親eti Valasztasi Bizottsまgnak (4024

Debrecen, Piac u. 54.) cimzett fellebbez6snek van helye. A fellebbezさst jogszabalys餌esre

hivatkozassal, illetve a v各laszfasi bizottsag m6rlegelesi jogk6rben hozott hatむozata ellen lehet

beny珂ani szemelyesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus lev61ben, dgy, hogy az

legkes6bb 2019. szeptember 8. 16.00 6r証g a(Z) Polg誼Helyi Valasztdsi Bizotts各ghoz

meg6rkezzen・

A fellebbez6snek tartalmaznia kell:

・ a fellebbezesjogalapj各t,

●　a fellebbezes beny4jt句inak nev6t, lakcimさt (SZekhelyet) es ・ ha a lakcimet61

(SZ6khelyet61) elter - POStai 6rtesitesi cimet,

●　a fellebbez6s benytljtQjanak szemelyi azonositQjat.

A fellebbezes tartalma血atj a:

●　a fe11ebbezes benyqjtQjanak telefaxsz細l釦Vagy elektronikus lev61cimet, illetve

kezbesitesi megbizo吋inak nevet es telefaxszamat vagy elektronikus lev61cimet.

A fellebbezさsben qi tenyek 6s bizonyitekok is felhozhat6k.

Indokolas

Kov如sn6 Hamar Eva 2019, SZePtember 2-an a helyi 6nkomanyzati k6pvise16k 6s

polgむmesterek 201 9. evi valasztdsdra a Po4gdri Lo脇をatri6ta Mozgalom Egyesnle/ egyeni

listas je161bekent va16 nyilvintatasba v6te15t k細e.

A nyilv各ntartasba vetelhez beny句totta a helyi 6nkom紅yzati kepvise16k 6s polgarmesterek

valasztasan, Valamint a nemzetisegi 6nkominyzati k6pvise16k v各lasztasin a valasztasi irodak

hatdsk6rebe tartoz6 feladatok v6grehedtas血lak reszletes szab各lyair61 6s a valasztasi e輝dsban

hasznaland6 nyomtatvinyokr6l sz616 20/201 9. (VII. 30.) IM rendeletben meghatalozott E2 jelfi

nyomtatvanyt.

A nyomtatvinyhoz hiinytalanul csatolta a 20 1 9. augusztus 24. napiin atve備1 5 db斬n16ivet.

A helyi 6nkom各nyzati kepvise16k 6s polg紅mesterek valaszt各sむ61 szd16 2010・ eVi L. t6rv6ny

9. § (1) bekezd6se alapian egyeni listas kepvise斡ie161t az,水it az adott v各laszt6kemlet

valaszt6polg紅ainak legal各bb l%-a je161tnek句inlott.



Az　4i血l16iveken szerep16∴ervさnyes atinl各sok szama megfelel a fenti jogszabalyi

ktisz6bszamnak.

A(z) Polg証Helyi V各lasztasi Bizottsag meg糾apitotta, hogy Kovacsne Hamar Eva

nyilvintartdsba vetel ir各nti kerelme a jogszal)alyi k6vetelmenyeknek megfelel, eZert, mint a

Po佃dri Lo筋をah海ta M0Zgalom Eまves訪et egyさni list各s je161句6t a helyi 6nkom各nyzati

k6pvise16k 6s polgarmesterek 201 9. 6vi v組asztdsdra a mai napon nyilvanta血esba veszi.

A hat血.ozat a Ve. 132. §-in es a 307/G. § (2) bekezdesen, Valamint a helyi 6nkom各nyzati

k6pvise16k 6s polg如nesterek valasztasar6l sz616 2010. 6vi L. t6rveny 9. § (1) bekezdesen, a

jogorvoslatr6l sz616 t挙koztatds a Ve. 22l. § (1) bekezdesen, a 223. § (1), (3) bekezdes6n, a

224. § (1)-(4) bekezdes6n 6s a 225. §-in alapul.

Polgar, 2019. szeptember 5.
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Polgiri Helyi V別asztdsi Bizotts各g

4090 Po看gdr, Barankovics t6r S. sz・

Tel.: 521573-513, E-mail: jegyzo@polgar.hu

16/2019. qX. 5.) sz. HVB hatdrozat

A(Z) Polg鉦Helyi Valasztdsi Bizottsag a 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (a tov副obiakban: Ve.)

307/G. § (2) bekezdeseben biztositott feladatk6reben et埼rva Mecsei Dezs6-t (4090 Po4gdr,

Bacs6 EL 33. sz) a helyi 6nkormanyzati kepvise16k 6s polgamesterek 2019. 6vi valasz屯s各ra,

mi血a Po廟ri Lo肱匂a揃ta Mozgrlom碇ve融Iet egyeni listds je161匂et nyilvantartdsba veszi"

A v組asztasi bizottsag els6fok心hat紅ozata e11en a k6zponti nevjegyz6kben szerep16

valaszt6polgar, je161t, je1616 szervezet, tOVabba az ugyben erintett temeszetes es jogi szem61y,

jogi szemelyis6g nelk掘szervezet fellebbez6st nyヰjthat be.

A hat釦ozat ellen a d6ntest6l szamitott hむom napon bel屯l a(z) Polgむi Helyi Valaszt各si

Bizottsaghoz beny噂Ott, de a Hqjd心-Bihar Megyei Terdieti Valasztdsi Bizottsagnak (4024

Debrecen, Piac u. 54.) cimzett fellebbezesnek van helye. A fellebbez6st jogszabalys餌6sre

hivatkozassal, illetve a valasztasi bizottsag merlegelesi jogk6rben hozott hatalozata ellen lehet

benyqitani szem61yesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus levelben,唾y’hogy az

賞egkes6bb 2019. szeptember 8. 16.00 6r紅g a(Z) Po宣gari Helyi Valasztasi Bizottsaghoz

megさrkezzen.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell:

. a fellebbezesjogalapj各t,

●　a fellebbezes benyq胸inak nevet, lakcimet (SZek血ely6t) es - ha a lakcimet61

(SZekhely6t61) elter - POStai 6rtesitesi cinet,

●　a fe11ebbezes benyqitQiinck szemelyi azonosit鎚t.

A fellebbez6s tartalmazhatj a:

●　a fe11ebbez6s beny%鉦ak telefaxszamat vagy elektronikus levelcim6t言11etve

k6zbesitさsi megbizot6血ak nevet 6s telefaxszamat vagy elek億Onikus levelcim6t.

A fellebbez6sben qj tenyek 6s bizonyitekok is fe宣hozhat6k.

I皿doko略s

Mecsei Dezs6 2019. szeptember 2血a helyi d疎omanyzati kepvise16k 6s polgむmesterek

20 19. 6vi valasztasむa a Po梗ri Lo巌をa鵬ta M∂zgalom E妙e誠let egychi listas jel鍋ekent

va16 nyilv如tartasba vete16t kerte.

A nyilvintartasba v6telhez benyヰitotta a helyi 6nkorm各nyzati k6pvise16k 6s polg各mesterek

valasztas祖, Valamint a nemzetisegi 6Ilkomanyzati kepvise16k v各lasztdsan a v各lasztasi irod各k

hatask6rebe tartoz6 feladatok v6grehajtasinak reszletes szabalyair61 6s a valasztasi e距asban

haszmaland6 nyomtatvinyokr61 sz616 20/201 9. (VII. 30.) IM rendeletben meghat各rozo請E2 jeltl

nyomtatvanyt.

A nyomtatvinyhoz hiallytalanul csatolta a 20 1 9" auguSZtuS 24. napjin atvett 1 5 db aian16ivet.

A helyi 6nkom各nyzati kepvise16k es polginesterek v各laszfasir61 sz616 201 0.訪L. torveny

9. § (1) bekezdese alapiin egyeni list各s k6pviselQie161t az, ckit az adott valaszt6kerulet

v乱aszt6polgarainck legalabb l %-a je161tnek ajinlott・



Az g直16iveken szerep16∴ervさnyes斬nldsok szina megfelel a fenti jogszab各lyi

ktisz6bszdrnnak.

A(Z) Polg誼Helyi V各lasztasi Bizottsag meg各llapitotta, hogy Mecsei Dezs6 nyilv各ntartdsba

Vetel ir各nti kerelme a jogszabdyi k6vetelmenyeknek megfelel, eZ6rt mint a Po梗ri

Lo脇をa所存加4Z,Zgalom E±}′eS'ulet egy6ni listas je161勺et a helyi 6nkormanyzati k6pvise16k es

POlginesterek 201 9. ivi v各lasztdsara a mai napon nyilvintartdsba veszi.

A hat各rozat a Ve. 132. §血es a 307/G. § (2) bekezd6sen, Valamint a helyi 6nkom各nyzati

kepvise16k 6s polg血nesterek valaszfasar6l sz616 2010. evi L. t6rveny 9. § (l) bekezdesen, a

jogorvoslatr6l sz616 t肇koztat各s a Ve. 221・ § (1) bekezdesen, a 223. § (1), (3) bekezd6sen, a

224. § (1)-(4) bekezd6s6n es a 225. §一in alapul.

Polgまr, 20 1 9. szeptember 5.



Polgdri Helyi V糾asztdsi Bizotts細

4090 Polgin Barankovics t6r 5. sz.

_臆　　　　　　T虹5妨7雛13・且Ⅲ址i町zO@po嶋田hu

17/2019. aX. 5.) sz. HVB hatarozat

A(Z) Polg壷Helyi Valasztasi Bizottsag a 2013. evi XXXVI. t6rveny (a tov細biakban: Ve.)

307/G. § (2) bekezd6seben biztositott feladatk6reben e増ina Szab6 Tiborn6可4090 Po梗r・

A少勘かe “. 24/左舷) a helyi oflkom各nyzati kepvise16k 6s polginesterek 2019. evi

v各laszfasara, mint a Po梗ri Lo鳥帥atridta Mo狸alom Eまves紡t egy6ni list各s je1叫的t

nyilvintar給sba veszi.

A vaぬSZfasi bizo備Sag els純血hat紅ozata ellen a k6zponti heviegyzekben szerep16

valasztopolgal', je161t, je1616 szervezet, tOVabb各az tigyben 6rintett tem6szetes es jogi szem61y,

jogi szem61yiseg n61k班szervezet fe11ebbezest nyヰjthat be.

A hat缶ozat ellen a d6nt6st6l szamitott hむom napon be皿a(Z) Polg餌Helyi Valaszt各si

Bizottsaghoz beny珂ott, de a H軸心Bihar Megyei Teruleti Valasztasi Bizottsisnak (4024

Debrecen, Piac u. 54.) cimzett f引1ebbezesnek van helye. A fe11ebbez6st jogszab各lysdrtesre

hivatkozassal, illetve a valasztasi bizottsag merlegelesi jogk6rben hozott hatdrozata e11en lehet

benyヰitani szemelyesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus levelben・ 。gy・ hogy az

legkes6bb 2019. szeptember 8. 16.00 6ralg a(Z) Polg餌Helyi Valasztdsi Bizottsaghoz

megerkezzen.

A fellebbezesnek tartalmaznia kell :

. a fellebbezesjogal袖at,

. a fellebbezes beny珂qjinak nevet, lakcimet (SZ弧elyさt) es - ha a lakcimet61

(sz練血elyet61) elt6r - POStai ertesitesi cim6t,

●　a fe11ebbezes benyqjtaj鉦ak szemelyi azonosft銅v

A fellebbez6s tartalmazhatj a:

. a fellebbezes beny叫qjinak telefaxsz餌lat Vagy elektronikus lev61cimet, illetve

keZbesitesi megbizottjinak nev6t es telefaxszinat vagy elektronikus levelcim6t.

A fellebbezesben qi tenyek 6s bizonyitekok is felhozhat6k.

重ndokolas

szab6 Tiborne 2019. szeptember 2血a helyi 6nkormanyzati k6pvise16k 6s polg如mesterek

201 9. evi v各lasztas細a Po梗ri Lok帥atri6ta M祐rlom E妙esnlet egyeni listds je161匂ekcht

va16 nyilvintartdsba vetelet kerte.

A nyilvむtartasba vetelhez benyqitotta a helyi 6nkomanyzati kepvise16k 6s polgamesterck

valaszt続n, Valamint a nemzetisegi 6nkomanyzati kepvise16k valasztds鉦a valasztasi irodak

hatask6reb。 tartOZ6 feladatok vegrehajtasal恵rさszletes szabalyair61 es a valasztasi e輝asban

hasznaland6 nyomtatvinyokr61 sz616 20′201 9. (VII. 30.) IM rendeletben meghatdrozott E2 je脆

nyomtatvanyt.

A nyomtatvinyhoz hianytalanul csatolta a 201 9. augusztus 24. napjin atvett 1 5 db g扉in16ivet.

A helyi 6nkomanyzati kepvise16k 6s polgdrmesterek valaszt各satl sz616 20 1 0. 6vi L. torveny

9. § (1) bekezd6se alap浄egy6n=ist各s k6pvisel句e161t az’akit az adott valaszt6kerulet

valaszt6polgarainak legal各bb l%-a je161tnek勾如lott.



Az ajan16iveken szerep16　rv6nyes　砧inlasok sz血na megfelel a fenti jogszabalyi

k屯sz6bszむrmak.

A(Z) Polgari Helyi V各lasz屯si Bizottsag meg各llapitotta, hogy Szab6 Tiborn6 nyilv血ltartaSba

v6tel irinti k6relme a jogszabalyi k6vetelmenyeknek megfelel, eZ6rt, mint a Po梗ri

Loん的atri6ta Mozgalom Eまves妨t egyeni lis確s je161肇t a helyi 6nkormanyzati k6pvise16k es

polg鉦mesterek 201 9. evi valasz偽s紅a a mai napon nyilvantartasba veszi.

A hatarozat a Ve. 132. §-in es a 307/G. § (2) bekezd6s6n, Valamint a helyi 6nkom各nyzati

kepvise16k es polg各mesterek valaszt岳sar6l sz616 2010" 6vi L. torveny 9. § (1) bekezdesen, a

jogorvoslatr61 sz616 t&iekoztatds a Ve. 221. § (1) bekezd6sen, a 223. § (1), (3) bekezdesen, a

224. § (l)-(4) bekezdes6n 6s a 225. §-in alapul.

Polgむ, 2019. szeptember 5.

晶症と音缶、
HVB elnok



Polg血i Helyi V糾asztasi Bizottsag

4090 PolgれBarankovics t6r 5. sz.

Tel.; 52/573-513, H-mail; jegyzo@polgar・hu

18/2019. (量X. S.) sz. HVB hat紅ozat

A(Z) Polgari Helyi Valasztdsi Bizottsag a 2013. evi XXXVI" t6rveny (a tov批iakban: Ve.)

307/G. § (2) bekezd6seben biztositott feladatk6reben eurrva Neme` Mat6 Tibor-t “90

po細れ均y6研sz・) a helyi 6nkomdrlyZati kepvise16k es polginnesterek 2019. evi

valaszt各sara, mintj嬢etlen egyeni listds j e161tett nyilvantartaねa veszi.

A valasztdsi bizottsag els細k心hatalozata ellen a k6zponti n6vjegyz6kben szerep16

valaszt6polg鉦e161t, je1616 szervezet’tOV細fa az tigyben 6rintett termeszetes es jogi szemely’

jogi szemelyiseg helkfili szervezet fellebbez6st nyqithat be.
A hatarozat e11en a d6ntest6l sz各mito即血om napon be皿a(Z) Polg誼Helyi V各lasztasi

Bizottsaghoz beny的tt’de a固くm-Bihar Megyei Teriileti Valasztdsi Bizottsagnak (4024

Debrecen, Piac u. 54.) cimzett釧ebbezesnek van helye. A釧ebbezest jogszab各lys細esre

hivatkozdssal, illetve a valasztasi bizottsag merlegelesi jogk6rben hozott hatdrozata e11en lehet

benytitani szemelyesen, levelben, telefaxon vagy elektronikus levelben・ try’hogy az

legkes6bb 2019. szeptember 8. 16.00 6rdig a(Z) Polgdi Helyi Valasztdsi Bizottsaghoz

meg6ckezzen.

A fellebbezesnek tartalmaznia ke11:

●　a fellebbezesjogalapiat,

. a剛ebbezes benyqj嘩nak nevet, lakcimet (SZckhelyet) es - ha a lakcimet61

(SZ弧elyet61) elter - POStai細esitesi cimet’

. a fe11。bbez6s benyt[jtOjinak szem61yi azonositQjat.

A fe11ebbezes tartalmaz血a句a:

o a fe11ebbezes beny鴫inak telefaxsz祖dt vagy elektronikus levelcimet, illetve

kezbesitesi megbizot6inak nevet es telef泳szalnat vagy elektronikus levelcimet.

A fellebbezesben qi tenyek es bizonyit6kok isifelhozhat6k.

Nemet M錐Tibor 2019. szeptember 3血a helyi 6nkomallyZati kepvise16k 6s

polgdrmesterek 20 1 9. 6vi v各lasztasdra雁etlen egy6ni list各s je161tkent va16 nyilvintartdsba

A nyilvinta脆sba vetelhez beny勘舶a helyi 6nkomanyzati k6pvise16k 6s polg各mesterek

v各lasztasan, Valamiut a nemzetisegi 6nkomtryzati kepvise16k valasztdsin a valasztdsi irodck

hatdsk6r6be tartoz6 feladatok v6grehかasinak reszletes szabalyalr61 6s a valasztisi e輝Sban

has狐aland6 nyomtatvdyokr61 sz616 20′201 9. (VII. 30.) IM rendeletben meghatdrozott E2 jem

A nyo血atvtryhoz hianytalanul csatolta a 201 9. augusztus 26. na繭atvett l O db givin16ivet.

A helyi 6Ifrom各nyzati kepvise16k 6s polginesterek valaszt摘16l sz616 20 1 0高i L. t6rveny

9. § (1) bekezdese ala蝉egy6ni listas kgpvise喧tolt az, akit az adott valasztcker鵬t

valaszt6polgarainak legalabb l%-a je161tnek包囲ott.



Az e崎n16iveken szerep16　rvenyes　4直Iasok szama megfelel a fenti jogszab各lyi

ktisz6bszinnak.

A(z) Polg各ri Helyi V各laszt各si Bizottsis mega11apitotta, hogy N6me`　M釦6　Tibor

nyilvintartasba vetel iranti k6relme a jogszab釘yi kevete宣m6nyeknek megfelel, eZ知, mint

fuggetlen egyeni listas je161tet a helyi 6nkom各nyzati k6pvise16k es polgamesterek 20 1 9. evi

Valasztds各ra a mai napon nyilvalltartdsba veszi.

A hat血.ozat a Ve. 132. §-an eS a 307/G. § (2) bekezdesen, Valamint a helyi 6nkorminyzati

kさpvise16k es polgむmesterek valaszt各sar61 sz616 2010・ eVi L. t6rv6ny 9. § (1) bekezdesen, a

jogorvoslatr6l sz616 t名j6koztatas a Ve. 221・ § (1) bekezdesen, a 223. § (1), (3) bekezdesさn, a

224. § (1)-(4) bekezd6sen es a 225. §-in alapul.

Polgむ, 20 1 9. szeptember 5.



Polg如i Helyi Valasztasi Bizotts晦

4090 Po-g鉦) Barankovics t6r S. sz.

Te看.: 52/573-513, E-mail: jegyzo@poIgar.hu

19/2019. (IX. 5.) sz. HVB hat釦ozat

A(Z) Polgin Helyi Valasztasi Bizottsag a 2013. evi XXXVI. t師eny (a tovabbiakban: Ve.)

307/G. § (2) bekezdeseben biztositott feladatk6reben e輝rva T6th Csaba Ferenc-t #090

po妬Szond恒8.切a helyi 6nkormanyzati kepvise16k 6s polgdrmesterek 2019. 6vi

valasztdsara, miut βggr‘len egyeni listas j el弧ett ny ilvintartasba veszi.

A valasztdsi bizottsag els的kd hatdrozata∴ellen a購zponti n6vjegyz6kben szerep16

valaszt6polgd高e161t, je1616 szervezet’tOVabba az tigyben 6rintett temeszeteS 6s jogi szemely,

jogi szemelyiseg rfelktili szervezet fellebbez6st ny珂hat be.

A hatfrozat ellen a d6ntest6l szamitott hdrom napon belul a(Z) Polg壷Helyi Valasztdsi

Bizottsaghoz beny嘩, de a H担-Bihar Megyei Teruleti Valasztdsi Bizotts各gnak (4024

Debrecen, Piac u. 54.) cimzett fellebbezesnek van helye. A fellebbezest jogsz剃ysertesre

hivatkozissalJlletve a valasztdsi bizottsag mさrlegelesi j ogkthen hozott hatdrozata e11en lehet

ben紳紬i szem61yesen’levelben・ telef加n vagy elektronikus lev61ben,助hogy az

legkes6bb 2019. szeptember 8. 16.00 6raig a(Z) Polgari Helyi Valasztdsi Bizottsaghoz

megerkezzen.

A fellebbezesnek tartalmaznia kell:

●　a fellebbezesjogalapjat,

. a fellebbezes beny鴫anck nevet,.1akcimet (SZckhely6t) 6s - ha a lakcimet61

(SZekhelyet61) elt6r - POStai卸esitesi cimet’

. 。 fell。bbezes benytl胸inak szem61yi azonositQiat.

A fellebbezさs tartalmazhati a:

. a fellebbezes beny鴫鉦ak telefaxszamat vagy elektronikus levelcimet・ illetve

k6zbesit6si megbizot担nak nev6t es telefaxszamat vagy elektronikus levさlcimet.

A fe11ebbez6sben qj tenyek 6s bizonyitekok is felho血at6k.

T6th Csaba Ferenc 2019. szeptember 2血a helyi 6nkomanyzati kepvise16k es

polginnesterek 2019. 6vi valaszt観ra J3‘gge,len egyeni listas je161tkent va16 nyilvantartdsba

A nyilv各ntarぬsba vetelhez beny輝a a helyi 6nkormanyzati k6pvise16k es polginnesterek

valaszt細n, Valamint a nemzetis6gi 6nkormailyZati k6pvise16k v各lasztas:in a valasztdsi irodck

hatisk6rebe tartoz6 feladatok v6grchg匝sinalr r6szletes szabalyair61 6s a valasztdsi e輝Sban

has狐aland6 nyomtatvinyokr6l sz616 20/20 1 9. (VII. 30.) IM rendeletben meghattrozott E2 jem

A nyomtatvinyhoz hianyta]血ul csatolta a 2019. augusztus 24. na蝉atvett l O db givin16ivet.

A helyi enkomtryzati kepvise16k es polgalmesterek valasztd如di sz616 20 1 0. 6vi L. t6rveny

9. § (l) bekezdese alapiin egy6ni listas k6pvisel蝉1t az’akit az adott valasztckerdet

valasztopolgarainak legalabb l %-a je161tnek alinlott.



Az givin16iveken szerep16 6rvenyes g哩lasok szina megfelel a fenti jogszab各lyi

A(Z) Polgari Helyi V各lasztdsi Bizottsag megallapitotta・ hogy T6th Csaba∴Ferenc

nyilvantartasba vetel ir細kerelme a jogszab各lyi購vetelmenyeknek megfelel, eZert mint

胸etlen egyeni listds je161tet a helyi 6nkom各nyzati kepvise16k es polgamesterek 201 9. evi

v狐asztds紅a a mai napon nyilvantartasba veszi.

A hatdrozat a Ve. 132. §血6s a 307′G. § (2) bekezd6s6n・ Valamiut a helyi 6血ominyzati

kepvise16k 6s polgdrmesterek valaszt組di sz616 2010. 6vi L. t師eny 9. § (1) bekezd6sen, a

jogorvoslatr61 sz616 t4j6koztatds a Ve. 221・ § (1) bekezdes6n・ a 223" § (1), (3) bekezdes6n, a

224. § (1)-(4) bekezdesen es a 225.弾n alapul.

Polgむ, 2019. szeptember 5.






































