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a helyi önkormányzati képviselők 2022. szeptember 18. napjára kitűzött időközi
választásán a képviselőjelöltek szavazőlapon szereplő sorrendjének megállapításáról

A Hantosi Helyi Választási Bizottság avá|asztási eljárásról sző|ő 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 160. §-ban foglaltak a|apján a helyi önkormányzati képvisetők 2022.
szeptember 18. napjára kitűzött időközi választására bejelentett képviselőjelöltek szavazőlapon
szereplő sonendjét kisorsolta, ós a sorrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

1, Kovács-Mazzag Éva
2, Weywara Gábor Tibor
3, Léhner Balázs
4, Molnárné Koncz Eva
-r. Horváthné Sebestyén Tamara
6. Vassné Hanglál Noémi
7, Háziné Fischer Szandra
8. Koncz Ferenc
9. Takács János
]0. Koncz Máricl

A Ve, l60. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége
elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati
kérelembe foglalható.

INDOKOLÁS

A Ve. 160, § (1)-(3) bekezdése értelmében aszavazőlapon a jelöltek, illetve listák aválasztási
bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett jelöltek,
illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét
jogerősen elutasították - sonendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére
rendelkezésre álló határnapon, 16 őta után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy
jelölt, illetve lista van, Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, aszavazőlapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz
viszonyított sorrendje nem változik. A szavaző|apon a jelölteket, listákat folyamatos
sorszámozással ellátva kell feltiintetni.

A Hantosi Helyi Választási Bizottságnak az időközi helyi önkormányzati képviselőválasztás
kitűzéséről, hatámapjainak megállapításáról szőlő 2/2022. (VL28.)határozata 1, mellékletének
l5. pontja szerint a jelöltek sorrendjének sorsolását a HVB 2022. augusztus l5. napján 16.00
óra után végzi eL [Ve. l ó0, § (2) bekezdés]

A Hantosi Helyi Választási Bizottság a határozatában megállapított határnap és időpont
figyelembevételével, az e|őzetesen, jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel megállapított sorsolási
módszernek megfelelően a helyi önkormányzati képviselők 2022. szeptember 18. napjára
kitűzött időközi választására bejelentett képviselőjelöltek szavazőlapon szereplő sorrendjét
kisorsolta, és a sorrendet a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította.



Ahatározat a megjelölt jogszabályhelyeken alapul. Ahatározat elleni jogorvoslat lehetőségéről
a Y e, 239. § rendelkezik.

Hantos, 2022. augusztus l5.


