Szelevény Község Helyi Választási Bizottságának
23 l20l9. (IX.09.) számú határozata
a helyi önkormányzati választáson az egyénijelöltek
szav aző|apon feltüntetett s o rrendj éről.

A helyi önkormany zati váIasztáson a jelöltek sonendjéről a szavazőlapon, SzelevénY kÖzség
Helyi Választási Bizottság 20t9, szeptember 09. napjan megtartott sorsolása alapján,
a2019. október 13. napjara kitűzött helyi önkorményzati választáson Szelevény kÖzségben a
szavazőlapon az egyéni jelöltek sorrendje a következő:

2.

Jelölt
Balla Józsefné
Juhász LászIó

a
J.

Apatóczky József János

Sorrend
1

9.

polvak Gábor
Horváth Tiborné
K.uti Gáborné
csercsinszki Ferenc
Takács Zoltén
Kripner Imre

10.

Székely Károly

4.
5.
6.
7.
8.

Jelölő szervezet
fiieeetlen
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség;
Keresztény Demokrata Néppárt
FIDESZ Magyar Polgari Szövetség;
Keresáény Demokrata Néppárt
fiissetlen
fiissetlen
ftiseetlen
fussetlen
fiipsetlen
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség;
Keresztény Demokrata Néppart
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség;
Keresáénv Demokrata Néppárt
fiissetlen
fiipsetlen

kecskés Józsefné
szvoboda István
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12.

jogorvoslat
Ahatfuozatellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A sorsolás törvényessége elleni
aszavazőIapadattartalmának jóváhagyásaelleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalhatÓ.

Indokolás

Válasáási eljárásról szőIő 2013. évi XXXVI. tv. 160. § (1) és (2) bekezdése szerint ,,A
szavazőlapon a jelöltek, illetve listak a váIasztási bizottság áItal kisorsolt sorrendben
szerepelnek.

jelöltek, illetve listak - annak a jelÖltnek vagy listának
jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását
u tiuoteteuel, amelynet< nyitvantartásba vételét
Őrautá.úvégzí el. Nem
a jeloltek, illetve listák bójelentésére rendelkezésre á|lő hatámapon,16
kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van,"
ugyanezen szakasz(3) bekeidése úgy rendelkezik, hogy ,,Ha a sorsolást követően valamelY
vagy abból törölnek, a szavazŐIaPon szerePlŐ
3ettiitet vagy listát ,r.- u.r^ek nyilvánt artásba,
jelöltek, iiÉtr. listak egymáshoz viszonyított sorrendje_ nem változík. A szavazŐIaPon a
jelölteket, listakat folyamatos sorszámozással ellátva kell felttintetni,"
" A Szelevény Községi Helyi yáIasúásiBizottság a sorsolást 2019. szeptember 09. naPján 16
őra25 perckoi tartotta_és annak eredményét jelen határozatba foglalta,
(2)

A válas ztásibizottság

a bejelentett

Ahatározata VE. 160. §-ban foglaltak,
foglalt rendelkezésein alapul.
Szelevény, Z0I9. szeptember 09.

a

jogorvoslatról való tájékoúaíása Ve. 239.§-ban
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Cseh János
HVB elnök

