
Helyi Választási Bizottság 11/2019. (IX.9.) HYB határozata

Móricgát Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban:Ve.) 160. ~ (1) ás (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a bejelentet jelöltek
szavazólapon szereplő sorrendjének tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

Móricgát Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselők ás polgármesterek általános választásán Jászszentlászlón az egyéni listás
szavazólapon a jelöltek sorrendjét- sorsolás útján - az alábbiak szerint határozza meg:

1. Borsik Imre független
2. Zöldág János független
3. Csontos Csaba független
4. Deli Jánosné független
5. Balasi Béla Zsolt független
6. Csíkos Tibor független
7. Tóth Antal független
8. Szegesdi Iswán független

A Ve. 160. ~ szerinti sorsolás ellen nines helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe
foglalható.
A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen
nincs helye fellebbezésnek. A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával
kapcsolatos határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzen a megtámadott határozatot
hozó választási bizottsághoz.

INDOKOLÁS

A Ve. 124. ~ (1) bekezdése kimondja, hogy a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G. ~-a szerint az egyéni listás ás az
egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell
bejelenteni, az egyéni listás ás az egyéni választókerületi jelöltet a helyi választási bizottság veszi
nyilvántartásba. ..

A helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Ovjt.)
9.~ (1) bekezdése kimondja, bogy egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit
az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-ajelöltnek ajánlott.
A Ve. 132. ~-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő
jelöltet legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba vesz.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása
eljárási határidőinek ás határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VI1.28. ) IM rendelet 34. * (1)



bekezdésében foglaltak szerint a helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett
jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a
kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2019.
szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el. Ezen időpontig 8 egyéni listás képviselőjelölt bejelentését
rögzítette.

A Ve. 160. ~-ban a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek
vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének
sorsolását ajelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. 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 ajelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Helyi Választási Bizottság a Ve. 160. ~-ában foglaltak szerint elvégezet a jelöltek sorsolását és a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a Ve. 124. * (1) bekezdése, 160. ~ (1) és (2) bekezdése, 132. *-ában, 307/G. ~-ban
foglaltakon, valamint az Övjt. 9.~ (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
223-224. *-ain, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24. ) IM rendelet
30. * (1) bekezdésében az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. ~ (2)
bekezdés 1. pontján alapul.
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