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Tárgy: helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek
2019. évi választásán a szavazólapon a polgármester
jelöltek sorrendjének sorsolással történő

meghatározása

A Füzesgyarmati Helyi Választási Bizottság
Füzesgyarmat Városban a helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek 2019. évi

választásán a szavazólapon a polgármester-jelöltek sorrend]ének sorsolással történő

meghatározása tárgyában, a 2019. szeptember 9-én tartott ülésén lefolytatott sorsolás

eredményeként, egyhangúlag meghozta a következő

42/2019. (IX.9.) HVB határozat

HATÁROZAT-ot:

A Füzesgyarmati Helyi VáÍasztási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők ás

polgármesterek 2019. évi választásán, a Füzesgyarmat városban nyilvántartásba vett

polgármester-jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét a választási eljárásról szóló 2013.

évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
kisorsolta ás ennek eredményét a következők szerint rögzíti:

Jelölt neve Lakóhelye Jelötó’ szervezet/független
jelölt

1
Suchné Szabó Független jelölt

Edit
MINDENKI MAGYARORSZÁGA

2. Koncz Imre MOZGALOM

Kovácsné
3. Czeglédi Mária Független jelölt

Tünde
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI

SZÖVETSEG
4. Bere Károly KERESZTÉNYDEMOKRATA

NÉPPÁRT

A helyi választási bizottság által a szavazólapon

tárgyában lefolytatott sorsolás ellen nincs
törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap

felülvizsgálati kérelembe foglalható.

szereplő jelöltek sorrendjének meghatározása
helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás

adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. (1) bekezdése alapján, a

szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve. 160
(2) bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a

kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását
ajelöltek, Illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló hatámapon, 16 óra után végzi cl.

Ügyiratszám: 7158-1/2019.
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A helyi választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
választásán a jelöltállításra rendelkezésre álló törvényes határidőig, azaz 2019. szeptember 9-
ig Füzesgyarmat Városban 4 polgármester-jelöltet vett nyilvántartásba.

A helyi választási bizottság a nyilvántartásba vett jelöltek szavazólapon lévő sorendjének
megállapítása céljából 2019. szeptember 9-én megtartott ülésén, szabályszerű sorsolási eljárást
tartott, amelynek eredményét a határozat rendelkező részében rögzítette.

A helyi választási bizottság határozata a Ve. 160. (1) és (2) bekezdésén alapul. A jogorvoslati
lehetőség kizárásáról a helyi választási bizottság a Ve. 239. -a alapján rendelkezett.

A helyi választási bizottság határozatát a Ve. 48. -a szerint közli, valamint a Ve. 49 (2)
bekezdése alapján a személyes adatok kivételével nyilvánosságra hozza.

Füzesgyarrnat, 2019. szeptember 9. nP.H.






