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A Helyi Választási Bizottság

a helyi önkormányzati

általános váIasúásán Csénye községben

az

képviselők és polgármesterek 2019.évi
egyéni listás jelöltek sor§olása tárgyában

meghozta a következő

HATÁROZATOT:

A Helyi Választási Bizottság a bejelentett egyéni |istás jelöltek

sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapíüa mee.

sorrendjét kisorsolta, és a

Bizottságnak a választási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, sorsolásiiról szóló haíétrozataellen nincs helye
szavazóIap
sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat
önálló jogorvoslatnak.
j
adattartalmrának óváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

A Helyi Válasáási

a

A

INDOKOLÁS
A Ve. 160. §-a szerint:
160. § (1) A szavaző|apon a jelöltek, illetve listák a válaszlási bizoítság által kisorsolt

sorrendben szerepelnek.
(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listak - annak ajelöltnek vagy listának
a kivételével,amelynek nyilvántartásba vételétjogerősen elutasították sonendjének
sorsolását a jelöltek, illetve 1isták bejelentésére rendelkezésre álló hatámapon, 16 óra után
végzi el.
(3) Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesmek nyilvántartásba, vagy
abból törölnek, a szavazóIapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított
sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással
ellátva kell feltüntetni.

-

A

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
IM

vá|asztása eljétrási határidőinek és hatámapjainak megállapításáról szóló 7912019. (VII. 29.)

rendelet 34.§-a szerint:

A helyi válasáási bizottság és a területi választási bizoitság a bejelentett jelöltek, illetve
főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-j elöltnek a kivételével,
amelynek nyilvántartásba vételétjogerősen elutasítottrik sorrendjének sorsolását 2019.
,,(1)

szeptember 9-én 16.00 óra utrin végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]"

A Helyi

Y álas^ási Bizottság a helyi önkormanyzati képviselók és polgármesterek 2019.
október 13. napjrira kitűzött választásán a bejelentett jelöltek szavazólapon szerepló
sonendjéről a sorsolást e|végezte 2019. szeptember 9-i nyilvános ülésén. sorsolás
eredményét j elen határozat mell éklete tartalmazza.

A

a

AYe.239.

A

160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A
sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazó7ap adattartalmának jóváhagyása elleni
§-a szerint:

bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

A

hatéLrozat

a Ve. 160. § (2) bekezdésén,a IM rendelet 34. §-án, a jogorvoslatról szóló

tájékoztatás a Y e, 239. §-an alapul.

Csénye, 201 9.szeptember 9.
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Melléklet

Eryéni listás jelö|tek sorsolásának eredménye
Je|ö|ő szervezet neve yágy
füqqetlen ie|ölt

Sorszám

Jelölt neve

1

SZABÓ MIKLÓS

2.

BIRKAS VERONIKA

FUGGETLEN

3.

KISS ZOLTÁN

FÜGGETLEN

4.

SZEMES ATTILA

FÜGGETLEN

5.

DR. BABOS LÁSZLÓNE

FÜGGETLEN

6.

NEMETHDÁVID

FUGGETLEN

7,

CSONKA ZSOLT

FUGGETLEN

8.

KOVACS

MKroS

FI]GGETT.EN

FÜGGETLEN

9.

BALIKO JANOS

FÜGGETLEN

10.

NAGY ZSOLT

FÜGGETLEN

11

TAR BENCE

FI]GGETLFN

