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Tárgy: az egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapi sorrendjének kisorsolása
A Lőkösházi Helyi Választási Bizottság
27/2019. (IX.09.) számú
HATÁROZATA
A Lőkösházi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 160. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az egyéni listás
képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjének kisorsolása tárgyában
meghozta a következő határozatot:
A Lőkösházi Helyi Választási Bizottság a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választása kapcsán Lőkösháza községben az egyéni listás
képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek, valamint nemzetiségi önkormányzati
képviselőjelöltek szavazólapi sorrendjét az elvégzett sorsolás alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jelölő szervezet(ek) neve
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független
Független

Egyéni listás képviselőjelölt neve
Dr. Borsos Károlyné
Mohácsi László
Borzán Jánosné
Nagy Csaba
Körtvélyesi Lajos
Balogh Istvánné
Lukóczki Mihály
Nagy Éva
Vásárhelyi László

Sorszám
1.
2.

Jelölő szervezet(ek) neve
Független
Független

Polgármesterjelölt neve
Szűcsné Gergely Györgyi Edit
Erni Robert Francisc

Sorszám
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Jelölő szervezet(ek) neve
Fiatal Romák Országos
Szövetsége
Magyarországi- Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
Magyarországi Cigányközösség
Fóruma
Fiatal Romák Országos
Szövetsége
Magyarországi- Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
Fiatal Romák Országos
Szövetsége
Magyarországi- Etnikai
Kisebbségek Érdekvédelmi
Egyesülete
Magyarországi Cigányközösség
Fóruma
Magyarországi Cigányközösség
Fóruma

Roma nemzetiségi képviselőjelölt neve
Kiri Jánosné

Jelölő szervezet(ek) neve
„Összefogás a Magyarországi
Románokért” Egyesület
„Összefogás a Magyarországi
Románokért” Egyesület
„Összefogás a Magyarországi
Románokért” Egyesület
„Összefogás a Magyarországi
Románokért” Egyesület

Román nemzetiségi képviselőjelölt neve
Borzán Jánosné

Janovics Ibolya

Jakab Anikó
Jakab Gusztáv
Jakab Éva

Jakab Gusztáv Ernő
Csányi Borbála

Jakab Ibolya
Dávid Anikó

Nagy Pál László
Tóth János Mihályné
Szántó György

A határozat ellen a Ve. 239. § alapján a sorsolás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs.
A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 222.§ (1) bekezdése alapján az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be a Lőkösházi Helyi
Választási Bizottságnál.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus
dokumentumként (jegyzo@lokoshaza.hu) lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának
jogi képviselője vagy jogi szakvizsgával rendelkező személy esetében a kérelem benyújtója
minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti
kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű
másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a felülvizsgálat alapját, a felülvizsgálat
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai
értesítési címét, a felülvizsgálat benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön
élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2)
bekezdése szerint 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) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet, a polgármesterjelöltet és
a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
harmincnegyedik (2019. szeptember 9.) napon kell bejelenteni.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-a szerint a helyi választási
bizottság kisorsolja a jelöltek és a listák szavazólapi sorrendjét.
A Helyi Választási Bizottság az elvégzett sorsolás alapján Lőkösháza településen az egyéni
listás képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselő-jelöltek szavazólapi sorrendjét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította
meg.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-án, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 239.§-án, valamint a Ve. 222-224.§-ain alapul.
Kelt: Lőkösháza, 2019. szeptember 9.

P.H.

Bozó Mihályné Méhesi Éva
HVB elnök

