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A Békési Helyi Választási Bizottság
61/20 19. (IX. 9.) számú

HATÁROZATA
A Békés 06. Számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek szavazólapon fcltüntetendö

sorrendjéről

A Békési Helyi Választási Bizottság (ci wi’cíhbhzkhwz: Bi:otrsóg a 2019. október 13. napjára kitűzött
helyi önkormányzati képviselök ás polgármesterek általános választásán BÉKÉS 06. számú egyéni
választókerületben a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon feltüntetendő sorrendjét az elvégzett
sorsolás alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Sorszám Jelölt .Jelölő szervezet

1. Mészáros György Csaba Magyar Szocialista Párt

2. Jenei Sándor Mi Hazánk Mozgalom

3. Pataky Attiláné Békési Ipartestület

4. Csibor Géza FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata_Néppárt

5. Gólya Anita Kárpátia Kör Békés

Hajelen határozat meghozatalát követően valarnelyjelöltjogerős nyilvántartásba vételére nem kerül sor
vagy törlésre kerül, a jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a
jelölteket folyamatos sorszámmal kell feltüntetni.

Jelen határozat ellen önálló jogorvoslat nem nyújtható be. A sorsolás tötwényessége elleni esetleges
jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe
foglalható.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (ci tovabbiakhan: Ve.) 160. (1) bekezdése
kimondja. hogy a szavazólapon ajelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 160. (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak
a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - a sorrendjének
sorolását ajelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.



A Ve. 3071G. * (1) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni vátasztókerületi jelöltet, a

polgármesterjelöltet ás a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik

napon - azaz az adott esetben 2019. év szeptember hó 9. napjáig - lehetett bejelenteni.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a Bizottság a mai napon 6.00 Óra után megtartotta a

bejelentett jelöltek sorsoiúsát. amely a rendelkező részben meghatározott eredménnyel zárult.

A Bizottság hatásköre a Ve. 160. (1)-(2) bekezdésein alapul.

A Bizottság határozata a felhívott jogszabályhelyeken kívül a Ve. 44-49. *-ainak rendelkezésein alapul.

Az önállójogorvoslat lehetőségét a Ve. 239. -a zátja ki. Ugyanezen szakasz mondja ki, hogy a sorsolás

tönényessége elleni jogon:oslat a szavazólap adattanalmának jóváhagyása elleni bírósági

felülvizsgálati kérelembe foglalható. Az ille[ékmentesség az illetékekröl szóló 1990. évi XCIII. törvény

33. (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Békés, 2019. szeptember 9.

Közzétéve:
- A városháza hirdetötábláján

- A városháza honlapján (www.bekesvaros.hu).
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