
Nagyvarsány község Helyi Választási Bizottságának 

22/2019. (IX.09.) határozata 

A polgármesterjelöltek szavazólapra kerülésének sorrendjéről 

 

Nagyvarsány Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 160.§. (1) és (2) bekezdése alapján, sorsolást követően, megállapította a 

polgármesterjelöltek szavazólapra kerülésének sorrendjét az alábbiak szerint: 

 
1 Topolánszky Judit 
2 Tóth Sándor 
3 Fehér László 

 

A jelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 

kérelembe foglalható. 

I N D O K O L Á S 

 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160.§. (1) és (2) bekezdése alapján a helyi 

választási bizottság feladata kisorsolni a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. A 19/2019. 

(VII.29.) IM rendelet 34.§ (1) bekezdésének értelmében a sorsolást 2019. szeptember 9-én, 16 

óra után kell elvégezni. 

A Helyi Választási Bizottság a sorsolást mai ülésén megtartotta és a rendelkező részben 

foglaltak szerint a jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét megállapította. 

Jelen határozat a Ve. 160. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. 

§-ban foglaltakon alapul. 

-o- 

  



 

 

Nagyvarsány község Helyi Választási Bizottságának 

21/2019. (IX.09.) határozata 

Kislistás önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapra kerülésének sorrendjéről 

 

Nagyvarsány Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 160.§. (1) és (2) bekezdése alapján, sorsolást követően, megállapította a 

kislistás önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapra kerülésének sorrendjét az alábbiak 

szerint: 

 
1 KELEMEN PÉTER ISTVÁN 

2 PROKOP ATTILÁNÉ 

3 KISS TIBOR 

4 DEMJÉN ANDRÁS 

5 TÓTH ZSOLT 

6 SZÉPLAKI SÁNDOR 

7 SZŰCS CSABÁNÉ 

8 VIRÁG JÁNOS 

9 FAKÓ JÁNOS  

10 VINCZE ENDRÉNÉ 

11 PETKÓ GYÖRGY 

12 SZŰCS DÁNIEL 

13 ANDRÁSSY GYULA LÁSZLÓNÉ 

14 SZIKORA ATTILA 

15 SZŰCS ANDRÁS 

 

A jelöltek sorrendjének sorsolása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 

elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 

kérelembe foglalható. 

I N D O K O L Á S 

 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160.§. (1) és (2) bekezdése alapján a helyi 

választási bizottság feladata kisorsolni a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. A 19/2019. 

(VII.29.) IM rendelet 34.§ (1) bekezdésének értelmében a sorsolást 2019. szeptember 9-én, 16 

óra után kell elvégezni. 

A Helyi Választási Bizottság a sorsolást mai ülésén megtartotta és a rendelkező részben 

foglaltak szerint a jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendjét megállapította. 

Jelen határozat a Ve. 160. § (1) és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. 

§-ban foglaltakon alapul. 

-o- 

 

 


