Mátraverebély Községi Helyi Választási Bizottság
3077 Mátraverebély, Vasút út 82.
Szám: 46/2019. (IX.09.)

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzati
képviselő jelöltek szavazólapon szereplő
sorrendjének megállapítása
HATÁROZAT

A Mátraverebély Községi Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napján tartandó
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló roma nemzetiségi
képviselő jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét nyilvános sorsolás útján az alábbiak
szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Szappan Lászlóné
Bangóné Puporka Ivett
Szepesi Zoltánné
Csemer Nikolett
Bangó László

LUNGO DROM
FIROSZ
FIROSZ
LUNGO DROM
FIROSZ

Ha a sorsolást követően valamely nemzetiségi képviselő jelöltet törölni szükséges, a
szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A
szavazólapon a képviselő jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Helyi Választási Bizottságnak a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.
(továbbiakban: Ve.) 160. § alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének megállapításáról szóló
határozata ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat a Ve. 239. § alapján a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
Indokolás
A Ve. 160. § (1) bekezdése értelmében a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási
bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve. 160. § (2) bekezdése alapján a
választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére
rendelkezésre álló határnapon, 16.00 óra után végzi el.
Az igazságügyi miniszter 19/2019. (VII.29.) számú rendeletének 34. § (1) bekezdése alapján a
Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9én 16.00 óra után végzi el.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a rendelkező részben szereplő nemzetiségi
képviselő jelöltek megfelelnek a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, így a
bizottság e jelöltek sorrendjéről határozott sorsolás útján. A jelöltek szavazólapon szereplő
sorrendjét a Helyi Választási Bizottság tagjai általi húzással kialakult sorrend határozta meg.
A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ve. 44. § (1) bekezdésén, a 46. § és
a 132. §-án alapul.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 46. § cb) pontján, a jogorvoslat a Ve. 239. §-án
alapul.
Mátraverebély, 2019. szeptember 09.
Kovács Tibor – HVB elnök
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