l<Átozxö zsE c HELyI v Ál'aszrÁsI BIz oTTsÁcn
BI24 Ká|oz, Baicsy-Zsilinszky utca 3.
TeL
E -m

/fax:

06

/ 2 5/ 5 0 6-448

ail : onko rmany

z

at@ kalo z,hu

Káloz Község Helyi Választási Bizottságának
LB/2014. (Ix.08.)

HerÁnozera

KáIoz Község Helyi Választasi Bizottsága - 2014. szeptember 8. napján megtartott nyilvános Ülésén- a
nemzetiségi önkormányzati képviselők201,4. október L2. napjára kitűzÖtt választ,ásán a bejelentett roma
tárgyában meghozta a következő
nemzetiségi jelöItek szavazőlapon szereplő

iT1??;i"j.r3Ti'*"

káloz község Helyi választási Bizottsága a bejelentett roma nemzetiségi jelöItek szavazólapon szereplő
sorrendjét - sorsolás útján - az alábbiak szerint határozzameg:

Lakatos Rómeó - Roma Diplomások Országos Szervezete
2. Lakatos Tibor - Roma Diplomások Országos Szervezete
3. Lakatos Csaba - Roma Diplomások Országos Szervezete
1.

Ká|oz Község Helyi VáIasztási Bizottságának a váIasztási eljárásról szÓIÓ 2013. éÜ XXXVI. tÖrvénY

(a továbbiakban: Ve.) 1_60.§-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásárÓI szóló határozata
ellen nincs helye onáiló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a választási eljárásról
szőIó 20t3, évi )fiXVI. törvény 239.§-a alapján a szavazóIap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás
A választási eljárásróI szóIő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve,) 160.§ (1) bekezdése alapján, a
szavaző|apon a jelöItek, illewe listák a váIasztási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A ve. rod.§ (2) bekezdése alapján a váIasztási bizottság a bejelentett jelöItek, illetve listák - annak a
jelöttnek vagy listának a kivételével,amelynek nyilvántartásba vételétjogerősen elutasították -

sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 Óra után
végzi el,
A Ve. 160. § (3J bekezdése alapján, ha a sorsolást követően valamely jelöItet nem vesznek nyilvántartásba,
vagy abbóL tbir;tnet, a szavazóIapon szereplő jelöItek egymáshoz viszonyított sorrendje nem váItozik. A
szavazőIapon a jelölteket folyamatosan sorszámozással elláwa kell feltüntetni.

A Helyi VáIasztási Bizottság valamennyi már nyilvántartasba vett és még nyilvántartasba vételi dÖntésre
váró fiejelentett jelölt szavaző|apon történő feltiintetése sorrendjének sorsolását elvégezte. Ahatározat
rendelkező része rőgzítí a sorsolás eredményét

Ahaározata Ve. 160.§ t1]-(2) bekezdésén, valamint

a Ve,

44,§ (1) bekezdésénalapul.

Az öná|ló jogorvoslat lehetőségét aYe.239. §-a zárja ki, amely szerint a bejelentett jelÖltek szavazŐIapon
történő feltrintetése sorrendjének sorsolása ellen nincs hetye önáIló jogorvoslatnak, A sorsolás
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazőLap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati
kérelembe foglalható.

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és illetékességea Ve. 160.§ (1)-(2) bekezdésénalapul.

A Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a Ve, 50.§ [3) bekezdésére - elrendeli a határozatnak Káloz
község honlapján fwww.kaloz,hu], illewe a Kálozi Közös
közzététe|ét.
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