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HnrÁRozere

Káloz Község Helyi Választási Bizottsága - 20'J,4. szeptember B. napján megtartott nyilvános Ülésén- a
helyi önkormányzatt képviselők és polgármesterek 2014, október ']"2. napjára kitűzött választásán a
bejelentett polgármesterjelöltek szavazóIapon szereplő sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a

következő

határozatot:

Káloz Község Helyi Választási Bizottsága a bejelentett polgármesterjelöltek
sorrendjét - sorsolás útján - az alábbiak szerint haározzamegi

szavazÓ|apon szereplő

1. Szabó Péter független ielölt
2, Weisengruber Imre független ielölt
3. Gráczer Miklósné független jelölt

Káloz Község Helyi Választási Bizottságának a választási eljárásról szóló 201,3. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakúan: Ve.J 160,§-a alapján móghozo6 a jelöltek sorrendjének sorsolásáről szőIőhatározata
ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a választási eljárásról
sző|ő 2013, éü XXXVI. törvény 239.§-a alapján a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás
A választási eljárásról sző|ó 201,3. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.J 160.§ (1) bekezdése alapján, a
szavazőIapon a jelöItek, illewe listak a választási bizottság áItaI kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A Ve. 160.§ [2] bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöItek, illewe listák - annak a

jelöItnek vagy listának

a

kivételével, amelynek nyilvántartásba vételétjogerősen elutasították -

sorrendjének sorsolását a jetöItek, illetve listák bejelentésérerendelkezésre álIó haárnapon,

]_6

Óra után

végzíeL
A Ve. 160. § (3J bekezdése alapján, ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba,
vagy abból törölnek, a szavazóIapon szereplő jelöItek egymáshoz viszonyított sorrendje nem váItozik. A
szavazőlapon a jelöIteket folyamatosan sorszámozással elláWa kell felnintetni.

A Helyi Választási Bizottság valamennyi már nyilvántartasba vett és még nyilvántartásba vételi dÖntésre
váró bejelentett jelölt szavazőlapon történő feltüntetése sorrendjének sorsolását elvégezte. A határozat
rend elkező

r

észe r ö gzítía

so

rs

olás eredm ényét.

A határozat a Ve. 160.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Ve. 44.§

(1")

bekezdésénalapul.

Az önáltő jogorvoslat lehetőségét aYe. 239. §-a zá1a ki, amely szerint a bejelentett jelöltek szavazőlapon
történő feltüntetése sorrendjének sorsolása ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazőlap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülüzsgálati
kérelembe foglalható.

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és illetékességea Ve. 160.§ (1]-(2] bekezdésén alapul.

A Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a Ve, 50.§ (3) bekezdésére - elrendeli a határozatnak KáIoz
község honlapján (www,kaloz,hu), illetve aKáIozi Közös
közzétételét.
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