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16/2014. (IX.8.) számú határozata
Óbarok Helyi választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 160.-§-ban foglalt hatáskörében eljárva az egyéni listás képviselő jelöltek
szavazólapi sorrendjének kisorsolása tárgyában meghozta a következő határozatot:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választására Óbarok településen az egyéni listás képviselő jelöltek szavazólapi sorrendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jelölő szervezet neve:
FIDESZ-KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ-KDNP

Jelölt neve:
TÓTH ANITA
SCHMIDMAYER ATTILA
BÁTKY RENÁTA
GYURITS TAMÁS
MEZEI ISTVÁN
KONRÁD GÁBOR ISTVÁN
NAGY GÁBOR
SZAKÁCS MÓNIKA ERZSÉBET
BOGNÁR DEZSŐ FERENCNÉ
PÉCZELI PIROSKA
KOMLÓS JÓZSEFNÉ
KISS ISTVÁN BÉLÁNÉ

A határozat ellen a Ve. 239.§. alapján a sorsolás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.
A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni
bírósági felülvizsgálati kérelemben foglalható.
A Bírósági felülvizsgálat kérelmet a Ve.222.§ (1) bekezdése alapján az ügyben érintett természetes
és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be a Helyi Választási Bizottságnál.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben lehet benyújtani.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a felülvizsgálat alapját, a felülvizsgálat
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) , a felülvizsgálat benyújtójának személyi azonosítóját.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 160. § (2) A választási
bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek
nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák
bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
A Ve. 307/G. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet és a
főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni, a a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választási
eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 17.§-a

alapján az egyéni listás és egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet és a főpolgármester
jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16,00 óráig kell bejelenteni.
A jogszabályban megjelölt határidőig a következő jelöltek bejelentése történt meg:
Bátky Renáta független
Bognár Desző Ferencné FIDESZ-KDNP,
Gyurits Tamás független,
Kiss Béláné FIDESZ-KDNP,
Konrád Gábor FIDESZ-KDNP,
Komlós Józsefné független,
Mezei István független,
Nagy Gábor független,
Péczeli Piroska, független ,
Schmidmayer Attila független,
Szakács Mónika független és
Tóth Anita FIDESZ-KDNP
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 160. §-a szerint a választás
bizottság kisorsolja a jelöltek szavazólapi sorrendjét.
A polgármester jelöltek szavazólapi sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam
meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160.§-án, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 239.§-n valamint a Ve. 222-224.§-ain alapul.
Óbarok, 2014. szeptember 08.

Szerencsés János
HVB. elnöke

