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Káloz Község Helyi Választási Bizottságának

17l2oL4. (Ix. OB.}
HATÁROZATA

Káloz Község Helyi Választási Bizottsága - 201,4. szeptember 8. napján megtartott nyilvános Ülésén- a
helyi önkoÁányzatt képviselők és polgármesterek 2014. október 72. napjára kitűzött váIasztásán a
belelentett egyeni listás jelöItek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolása targyában meghozta a

következő

határozatot;

Káloz Község Helyi Választasi Bizottsága a bejelentett egyéni listas jelöltek szavazólapon szereplŐ
sorrendjét - sorsolás útján - az alábbiak szerint határozzameg:

Kovács Lajosné független jelölt
2. Szabő Gábor független jelölt
3. Varga Zoltán független jelölt
4. Soós István íiiggetlen jelölt
5. Gőbölösné Pénzes Mária független jelölt
6. Szigeti Ferenc független jelölt
7. Gráczer Miklósné független jelölt
8. Szeless András független jelölt
9. Hufnágel József független jelölt
10. Márkus Jánosné független jelölt
1.

Káloz Község Helyi Választasi Bizottságának a váIasztási eljárásról szóló 201,3. évl XXXVI. tÖrvénY
(a továbbiakfian, Úe,) 160.§-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata
ellen nincs helye önáiló ;ogárvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a választási eljárásról
jóváhagYása elleni bírósági
szóIő 201,3. éü xxxvl. t6.uo.,y 239.§-a alapján a szavazólap adattartalmának
felülvizsgáIati kérelembe foglalható.

Indokolás
A választási eljárásról szőlő2}73,évi XXXVI. törvény [a továbbiakban: Ve,) 160,§ [1) bekezdése alaPján, a
szavazőlapon á 1"tott"h iIIeWe listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek,
e ve. r6d.§ (2j bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöIteh iIIeWe listák - annak a
jelöltnek vagy- listának a kivetelével, amelynek nyilvántartásba Vételét jogerősen elutasították sorrendjénekiorsolását a jelöltek, illewe listák bejelentésérerendelkezésre álló határnapon, 16 Óra után
végzi el.

A Ve. 160. § (3) bekezdése alapján, ha a sorsolást követően valamely jelÖltet nem vesznek nyilvántartasba,

A
vagy abbói tbiritneh ,r^r^ióI^pon szereplő jelöltek egymáshoz viszonftott sorrendje nem változik.
^
feltiintetni.
kell
szávaző|apon a jelölteket folyamatosan sorszámozással elláwa
A Helyi választási Bizottság valamennyi már nyilvántartásba vett és még nyilvántartasba vételi döntésre
váró Üejelentett jelölt szaiaző|apon történő feltüntetése sorrendjének sorsolását elvégezte. Ahatározat
rend elkező r észe r ö gzítía s orsolás eredményét

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

Az önálló jogorvoslat lehetőségét aYe.239, §-a zárja ki, amely szerint a bejelentett jelöltek szavazőlapon
történő feltüntetése sorrendjének sorsolása ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavaző|ap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felüIvizsgálati
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.huJ, illewe aKálozí Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő
közzétételét

KáIoz, 201-4. szeptember 8.
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Mészáros zoltánné
HVB elnök {-"[.

