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Heregi Helyi Valasztasi Bizottsag
13/2014.(IX. 8.) hatarozata
A Heregi Helyi Valasztasi Bizottsag - a valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny 160.§-anak (l)-(2)
bekezdese alapjan Hereg telepiilesen bejelentett kepviselo jeldltek
szavazolapon torteno feltiintetesenek sorrendjet a kovetkezok szerint sorsolta ki:
1. Juhasz Zoltan
fiiggetlen jelolt
2. Fodor Sandor
fiiggetlen jelolt
3. Voros Renata
fuggetlen jelolt
4. Korencsi Laszlo
fuggetlen jelolt
5. Nemeth Zsolt
fuggetlen jelolt
6. Dekan Janos
fuggetlen jelolt
7. Voros Geze
fuggetlen jelolt
8. Tothne Imeli Marta Maria
fuggetlen jelolt
9. Szabo Miklos
fuggetlen jelolt
10. Czverkon Csaba Attila
fuggetlen jelolt
A szavazolap adattartalmat a Helyi Valasztasi Bizottsag azt kovetoen hagyja jova, ha valamennyi bejelentett
jelolt nyilvantartasba-vetele targyaban hatarozatot hozott.
Ha a sorsolast kovetoen valamely jeloltet a Helyi Valasztasi Bizottsag nem vesz nyilvantartasba, vagy abbol
torol, a szavazolapon szereplo jeloltek egymashoz viszonyi'tott sorrendje nem valtozik.
A sorsolas ellen onallo jogorvoslatnak nines helye. A sorsolas torvenyessege elleni jogorvoslat a szavazolap
adattartalmanak jovahagyasa elleni bi'rosagi felulvizsgalati kerelembe foglalhato

INDOKOLAS
A valasztasi eljarasrol szolo 2013. evi XXXVI. torveny (tovabbiakban: Ve.) 160.§ (1) bekezdese szerint a
szavazolapon a jeloltek a valasztasi bizottsag altal kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve. 160.§. (2) bekezdese
szerint a valasztasi bizottsag a bejelentett jeloltek - annak a jeloltnek a kivetelevel, amelynek nyilvantartasba
vetelet jogerosen elutasi'tottak - sorrendjenek sorsolasat a jeloltek bejelentesere rendelkezesre alio
hatarnapon 16 ora utan vegzi el.
A Ve. 307/G.§ (1) bekezdese szerint az egyeni listas jeloltet legkesobb a szavazast megelozo huszonhetedik
napon kell bejelenteni, amelynek pontos hataridejet a helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek 2014.
oktober 12. napjara kituzott valasztasa eljarasi hataridoinek es hatarnapjainak megallapitasarol szolo
2/2014.(VII.24.) IM rendelet (tovabbiakban: 2/2014.(VII.24.) IM rendelet) 17.§-a hatarozza meg, amely szerint
az egyeni listas jeloltet legkesobb 2014. szeptember 8-an 16.00 oraig kell bejelenteni.
A bejelentett jeloltek sorrendjenek sorsolasa idejerol a 2/2014.(VII.24.) IM rendelet 30.§ (1) bekezdese is
rendelkezik, amely szerint a helyi valasztasi bizottsag a bejelentett jeloltek - annak a jeloltnek a kivetelevel,
amelynek nyilvantartasba vetelet jogerosen elutasi'tottak - sorrendjenek sorsolasat 2014. szeptember 8-an
16.00 ora utan vegzi el.
A fenti jogszabalyhelyek alapjan a Helyi Valasztasi Bizottsag valamennyi (mar nyilvantartasba vett es meg
nyilvantartasba veteli dontesre varo) bejelentett jelolt szavazolapon torteno feltuntetese sorrendjenek
sorsolasat a 2014. szeptember 8-an 16.30. orakor kezdodo iilesen vegezte el. A hatarozat rendelkezo resze
rogziti a sorsolas eredmenyet.
A Ve. 160.§ (3) bekezdese szerint, ha a sorsolast kovetoen valamely jeloltet nem vesznek nyilvantartasba, vagy
abbol torolnek, a szavazolapon szereplo jeloltek egymas viszonyftott sorrendje nem valtozik. A szavazolapon a
jelolteket folyamatos sorszamozassal ellatva kell feltiintetni.
A Ve. 162.§ (1) bekezdese alapjan a szavazolap adattartalmat a helyi valasztasi bizottsag hagyja jova azt
kovetoen, hogy valamennyi bejelentett jelolt nyilvantartasba-vetele targyaban hatarozatot hozott.
Az onallo jogorvoslat lehetoseget a Ve. 239.§-a zarja ki, amely szerint a bejelentett jeloltek szavazolapon
torteno feltuntetese sorrendjenek sorsolasa ellen nines helye onallo jogorvoslatnak. A sorsolas torvenyessege
elleni jogorvoslat a szavazolap adattartalmanak jovahagyasa elleni bfrosagi felulvizsgalati kerelembe foglalhato.
Hereg, 2014. szeptember 8.

