Helyi Választási Bizottság
9611 Csénye, Ady E.u.42
Tel:95/310-001 F'ax:95/310_155

A Helyi Választási Bizottság
19 12019.(IX.g.)

számú határozata

A Helyi VálasZási Bizottság

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.évi
általános választásrán Csénye községben az polgármesterjelöltek sorsolása targyában
meghoáa a következő

HATÁROZATOT:

A Helyi Válasáási

Bizottság a bejelentett polgármesterjelöltek sonendjét kisorsolta, és a
sorsolás eredményét jelen hatilrozat melléklete szelint állapiüa rn§g,

A Helyi Választási

Bizottságnak a válasrtási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapj án meghozott, sorsolásáról szóló hatétrozata ellen nincs helye
ónálló jogorvoslatnak,
sorsolás törvényessége elleni jogorvos|at
szavaző|ap
adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

A

a

INDOKOLÁS
A Ve. 160. §-a szerint:
160. § (1) A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a váIaszlási bizottság által kisorsolt

sonendben szerepelnek.
(2) A választási bizottság a bej elentett j elöltek, illetve 1isták - anrrak ajelöltnek vagy listának
a kivételével,amelynek nyilvántartásba vételétjogerősen elutasították - sorrendjének
sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésérerendelkezésre álló hatámapon, 1ó óra után
végzi el.
(3) Ha a sorsolást követóen valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy
abból törölnek, a szavazőlapon szereplő jelöltek, illetve listak egymáshoz viszonyított
sorrendje nem vri]tozik. A szavazőlapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással
ellátva kell feltüntetni.

A helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitílzatt
válaszíása eljétrási hataridóinek és hatámapj ainak megállapításaról szoló 1912019. (VII. 29.) IM

rendelet 34.§-a szerint:

válasaási biz<ittság a bejelentett jelöltek, illetve
flópolgármester-jelöltek illetve főpolgármester-j elöltnek a kivételével,
jogerősen
amelynek nyilvántartásba vételét
elutasították - sorrendjének sorsolását 2019.
szeptember 9-én 16.00 óra utén végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]"
,,(1)

A helyi válasáási bizottság

és a területi
annak a jelöltnek,

A Helyi Válasáási

Bizottság a helyi önkormányzati képviselók és polgármesterek 2019.
13.
napjáía
kitt2ött vá|asztásán a bejelentett jelöltek szavazólapon szereplő
október
sonendjéről

a

sorsolást elvégezte 2019. szeptember

eredményét j elen határozat mellékleíe íaríalmazza.

9-i nyilvános ülésén. A

sorsolás

.7
160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A
sorsolás törvényessége elleni jogorwoslat a szavazőlap adattarlalmának jóváhagyása elleni
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

A Ve. 239.

§-a szerint:

A

A

haíározat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, a IM rendelet 31. §-án, a jogorwoslatról szóló
tájékoáatás aYe.239. §-an alapul.
Csénye, 201 9.szeptember 9.
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Pupp Teodóra
HVB elnöke

,,..:

Melléklet
Polgármesterjelöltek
Sorszám

sorsolásának eredménye

Jelölt neve

Jelölő szervezet neve
íiiseetlen ielölt

FÜGGETLEN

2.

TAKÁCS LAJOS ZSOLT
PUP BALAZS

,_

VARGA ZSOLT

FÜGGETLEN

4.

KRALL CSABA

FÜGGETLEN
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FUGGETLEN
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