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Tárgy: a képviselőjelöltek sorrendjének megállapítása a szavazólapon

A Békés Városi Helyi Választási Bizottság 11/2022. (V. 23.) számú határozata
a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő sorrendjének megállapításáról

A Békés Városi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a 2022. június 26.
napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselőválasztáson a Békés 1. számú egyéni
választókerületben a bejelentett jelöltek sorrendjét a szavazólapon — a Bizottság által
megtartott sorsolás alapján — az alábbiak szerint állapítja meg:

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet

1. Földesi Mihály Mi Hazánk Mozgalom

2. Füredi János István FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség,
Kereszténydemokrata
Néppárt

3. Szalkai Imre Kárpátia Kör Békés

Ha jelen határozat meghozatalát követően valamely j elölt jogerős 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 törvényessége elleni
esetleges jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása ellen bírósági felülvizsgálati
kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

A Bizottság jelen határozat meghozataláig 3 képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről döntött a
Békés 1 . számú egyéni választókerületben a 2022, június 26. napjára kitűzött időközi
önkormányzati képviselőválasztáson.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 160. (1)
bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben
szerepelnek. A Ve. 1 60. (2) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a bejelentett
jelöltek — annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen
elutasították — a sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon,
1 6 óra után végzi el. A Ve. 307/G. (1 ) bekezdése szerint a választókerületi jelöltet legkésőbb
a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.
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A Bizottság a fentiekre tekintettel megtartotta a bejelentett jelöltek sorsolását, amely a

rendelkező részben meghatározott eredménnyel zárult.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 160. (1)-(2) bekezdése biztosítja. A Bizottság határozatát a Ve.

44-49. -a alapján hozta.

Békés, 2022. május 23.

Közzétéve:

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