
A Heresznyei Helyi Választási Bizottság 8l20l7. (VnI. 14.)

határ ozata polgármester j elöltek so rrerrdj ének so rso lásá ról

A Heresznyei Helyi Választási Bizottság a 2017, szeptenrber 17, napjára kitűzött helr-i
önkorrnárryzati képviselők és polgármesterek időközi választásán bejelentett. illetve
nyilvántartásba vett polgármester jetöItek sorrendjének tárgyában meglrozta a következő

határozatot:

A I-{elyi Választási Bizottság aválasztásorr bejelentett, illetve nyilvántartásba vett polgárnlester
.ielöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredmérryét jelerr határozat 1. rnellékIete
szerint állapídameg.

A Helyi Választási Bizottságr-rak a választási eliárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvérry l60.§-
a alapján nreghozott. a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen önálló
jo_eorvoslatnak heiye nincs. A sorsolás törvényessége ellerri jogorvoslat a szavaz,őlap
adattarla|mának j óváhagyása elleni j ogorvoslati kérelembe foglalható,

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013, évi XXXVI. törvény (a továbbial<ban: Ve.) 160. § (l)
bekezdése alapján a szavazőlapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek.

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek. illetve listák-
annak a jelöltnek vagy listárlak a kivéte|ével, ameIynek nyilvárrtartásba véteIét jogerősen
elrrtasították - sorrerrdjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésél.e renclelkezésre álló
határnapori. l 6 óra utárr végzi el.

A Ve. 1l. § (l) bekezdése alapján az e törvényben foglalt hatirriclők naptírr szet.itlti
dátunrait általános vá|asztásra a miniszter rendeletbelr" időközi választásra a vátasztást l<itúiző
vá l asztás i b i zottság határ ozattal ál l ap ítj a nr e g,

A Ve. 307lG. § (1) bekezdés alapján az egyéni listás és az eg.-éni választókerületijelöltet. a
polgárrnesterjelöltet és a főpolgárrnester-jelöltet legl<ésőbb a szavazást megelőző
harm incnegyedik napon kell bejelenteni.

A 2017. szeptember 17. napjára kitűzött időközi polgárrnester választás kitűzéséről szóló
1/2017. (VL l5.) határozat (a továbbiakban: Határozat) l. nrellékletéberr íbglaltak
szerint a polgármester jelöltet legkésőbb 2017. augusztus l4-én 16:00 óráig liell
bejelenteni,

A Ve. 160.§(l)bekezdés szerint aszavazólaoon ajelöltek, illetve listák a választási bizottság
által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. l60. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák -

annak a .jelöltnek vagy listának a kivételével. arnelynek nyilvántartásba vótelét .iogerőscn
elLltasították - sorrendjérlek sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rencJelkezésre álló
határnapon. l6óra után végzi el,



A Ve. 160. § (3) bekezdés szerint, lra a sorsolást követően valamely je|öltet vagy listát nem
vesznek nYilvántartásba, vagy abból torOlnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák
egYlrráshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazőlaporl a jelölteket, listákat íblyarnatos
sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A Haíározat 1 - melléklete szerint a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak
a jelöltnek a kivételével, anrelynek nyilvárrtartásba vételét jogerősen elutasították
sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2017.
augusztus l4-én l6:00 óra után végzi e[.

Fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján Heresznye Helyi Választási Bizottság
2017. augusztus 14. napján 16 Őra után elvégezte a bejelentett, illetve az általa nyilvántartásbá
vett jelÖltek sorrendjének sorsolását és a rendelkező részben íbglaltak szerirrt döntött. A
.ielöltek sorszámát jelen határozat l. melléklete íartalmazza.

A Ve.239. §-a értelmében a 160. § szerinti sorsolás ellen nincs lrelye önálló.iogorvoslatnak.
A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazőIap adattarta|rnának .ióválrag.v-ása
el leni b írósági felü lvizsgálati kérelembe fo glalható.

A Helyi Választási Bizottság lratáskörét a Ve. 160. § (2) bekezdése és a 252. § (l)
bekezdése alapozza meg.

HatározataVe, 10.§(l)és(3)bekezdésein,a1l.§(l)bekezdésén,a44.§(l)bekezdésén,
a46, §.a 160. §, a307./G §(l)bekezdésérr alapul.

A sorsolás erednrérrye elleni jogorvoslat lehetőségét a Ve. 239.§ zárjaki.

Heresznye, 2017 .augusztus l4.
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Záradék:

Közzétéve a Bolhói Közös Önkorrnányzati Hivatal, és Heresznye Községi önkormálryzat
hirdetőtábláján, valamint a wlvw.heresznye,lru lronlapon 2017. augusztLls l4. náp.ján.
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8l2O17.(VUI. 14.) határozat 1. melléklete

A 2017. szeptember I7. napjára kitiízött polgármesterek időköziválasüására bejelentett és

nyilvántartásba vett polgármester jelöltek szav azőlapi sorrendj e

Sorszám Ajelölt hivatalos neve fiiggetlen/jelölő szervezet jelöltje
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2.

J.

4.

SZÉP ERZSEBET MAGYAR MUNKÁSPÁRT

RENGEL l-ÁsztÓ FÜGGETLEN

PORGA ADRIENN FÜGGETLEN

SZARKA ÁnPÁP FÜGGETLEN




