
 
 

Jánossomorja Város Helyi Választási Bizottsága 

46/2019. (IX.09.) HVB határozata 

 

A Jánossomorjai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 160. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános választásán, Jánossomorja településen a szavazólapon a 

polgármester-jelöltek kisorsolt sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Sorszám Név Jelölő szervezet/Független 

1. Molnár Gábor Független 

2. dr. Kurunczi Károly Tibor Független 

3. Lőrincz György Független 

 

Ezen határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak, az a szavazólap adattartalmának 

jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.  

 

INDOKOLÁS 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) 

bekezdése alapján a szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a választási bizottság által kisorsolt 

sorrendben szerepelnek.  

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 

annak a jelölteknek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 

elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló 

határnapon, 16 óra után végzi el. 

2019. szeptember 09-én 16 óráig 3 fő polgármester-jelölt került bejelentésre a Jánossomorja 

Város Helyi Választási Bizottságához. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött válasz-

tása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM ren-

delet 34. § (1) bekezdése szerint: a helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a 

bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek - annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-

jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének 

sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. 

 

Fentiekre tekintettel a jelöltek sorrendjének sorsolására 2019. szeptember 09-én, 18 órakor 

kezdődő HVB ülésen került sor. 



 
 

A HVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

A HVB hatáskörét a Ve. 160. § (2) bekezdése, Ve. 252. § (1) bekezdése alapozz meg. 

A döntés a Ve. 2. § (1) bekezdés c.) pontján, 44. § (1) bekezdésén, 160. § (1),(2) bekezdésén, 

307/G. §-án , illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 34. § (1) bekezdésén alapul. 

A fellebbezés lehetőségét a Ve. 239. §-a zárja ki.  

 

Jánossomorja, 2019. szeptember 09. 

P.H. 

 

Fördős Zoltán s.k. 

Helyi Választási Bizottság 

elnöke 


