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Kács Helyi Yálasztási Bizottság 20í9. szeptember 9-énmegtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

18./2019.(IX.9.) HVB határozat

azegyéni listás képviselőjelöltek szavazőIapontörténő szereplése sorrendjének
megállapításáról

Kács község Helyi Válasáási Bízottsága- a választási eljárásról szóló 2013, évi XXXW.
törvény ( a továbbiakban: Ye.) 160. § (2) bekezdésében biáosított hatáskörében eljárva a
2019. október 13. napjára kitűzőtt helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választására a bejelentett egyéni listás képviselőjelöltek szavazőlapon történő
szereplésének sorrendjét - sorsolással - az alábbiak szerint állapította meg:

A jelöltek sorsolása ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni
jogorvoslat aszavazőlap adattartalmanak jóváhagyása elleni bíróági felülvizsgálati kérelembe
foglalható.

IndokoIás
A Ve. 160. § (1) bekezdése értelmében a szavazőIapon a jelöltek a váIasztási bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 160.§ (2) bekezdése alapjan a választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a
jelöltnek a kivételével, amelyrrek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították

1.

Balog Katalin
FÜGGETLEN

)
Pappné Majnár Zsuzsanna
FÜGGETLEN

3.
simon csaba Dezső
FÜGGETLEN

4.
kiss Józsefné
FÜGGETLEN

5"

Ostorháziné Barta Emma
FÜGGETLEN

6.
Griinczeisz Berta
FÜGGETLEN

Tilla

7.

Pápai Márk Csongor
FÜGGETLEN

8.

patainé Molnár zsuzsanna
FÜGGETLEN

9.
Balogh Beatrix
FÜGGETLEN

10.
szabóné Markó zsuzsanna
FÜGGETLEN



sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre áIlő határnapon, 16 őra után
végzi el.

A I9l20I9. (VII.29.) IM rendelet 34.§ (1) bekezdésének értelmében a sorsolást 2019.
szeptember 9-n 16 őra utánkell megtartani.

Kács község Helyi Yálasztásí Bizottsága a sorsolást a fenti jogszabályi rendelkezések alapjan
elvégezte és a jelöltek sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

A Ve. 160.§ (3) bekezdése értelmében,ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek
nyilvrántartásba, vagy abból törölnek, a szavazőIapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított
sorrendje nem változik. A szavazőIapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell
feltiintetni.

A Ve. 239. §-a alapján,a Ve. 160.§-a szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.
A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazőIap adattartalmanak jővelhagyása elleni
bíró sági felülvizs gálati kérelembe fo glalható,

Kács,2019.09.09.

Ostorházi Magdolna sk
HVB elnökhelyettes
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