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Tárgy: Egyéni listás képviselőjelöltek
sorrendjének sorsolásáról.
HATÁROZAT

Tiszaszőlős Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. október 12.
napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, a szavazólapon a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással
állapítja meg.
A sorsolás eredményeként az önkormányzati egyéni listás képviselő
jelöltek az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre a szavazólapon:
1. Oláh Vince György
2. Szabóné Szegedi Edit
3. Muliter László
4. Czinege Gyuláné
5. Paska Zoltánné
6. Leviczki Elemér
7. Anginé Szőnyi Eszter
8. Dr. Arvai Péter
9. Soltész András
10. Muliterné Bertók Gyöngyi
11. Tolvaj Lászlóné

független
független
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független
független
független
független
független
független

A határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége
elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.

IN DOKOLÁS
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban:
Ve.) 160.~ (1) bekezdésében foglaltak szerint a szavazólapon a jelöltek, a
választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A Ve. 1 60.~ (2)

(3) bekezdései szerint:

—

„(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák annak a jelöltnek
vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére
rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
(3) Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve
listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a
jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.”
-

-

Az idézett jogszabályi követelmények szerint az Tiszaszőlős Község
Helyi Választási Bizottsága a sorsolást 2014. szeptember 08. napján 16 óra
után elvégezte, a sorsolásról külön jegyzőkönyvet készített-, és a jelöltek
sorrendjét a szavazólapon a határozat rendelkező részében feltüntetett
sorrendben határozta meg.
-

A határozat a Ve. I 60.~-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 239.
án alapul.
Tiszaszőlős, 2014. szeptember 08.
Nagy Gáspárné sk.
HVB elnök

E rtes ül nek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egyéni listás képviselő-jelöltek lakcímükön,
Jelölő-szervezetek
Helyi Választási Bizottság tagjai
Helyi Választási Iroda
Választópolgárok Hirdetmény útján
Irattár
—

A kiadmány hiteléül:
Tiszaszőlős, 2014. szeptember 9.

Debrőd~é Zob
HVI vezető
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