
 1 

Végegyháza Község Helyi Választási Bizottság 
Végegyháza 
Széchenyi út 2. 
5811 
Telefon:   06-68-381-940 
E-mail:  vegegyhazaph@csoki-net.hu 
 
10/2017. (II. 27.) HVB határozat 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Végegyháza Község Helyi Választási Bizottsága 2017. február 27-én tartott ülésén jelöltek 
sorrendjének megállapítása tárgyában meghozta a következő 
 

határozatot: 
 

Végegyháza Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján Végegyháza 
választókerület polgármester-jelöltjeinek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjét az 
elvégzett sorsolás alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Ssz. Polgármester-jelölt neve  
Jelölő szervezet neve/független 
jelöltként indulás megjelölése  

1. Angyal József András független  

2. Nagy Gábor független  

3. Gyovai Csanád Elek független 

4. Kurucsa László független 

5. Vajda Norbert Jobbik Magyarországért Mozgalom 

6. Gál Ferenc Magyar Munkáspárt 

 
E határozat el len önálló jogorvoslatnak helye nincs. A sorsolás törvényessége 
elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 
felülvizsgálati kérelembe foglalható.  
 

Indokolás  
 

A választási el járásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
160. §-a alapján: A szavazólapon a jelöltek, i l letve l isták a választá si 
bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a 
bejelentett jelöltek, i l letve l isták – annak a jelöltnek vagy l istának a 
kivételével,  amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 
sorrendjének sorsolását a jelöltek, i l letve l isták bejelentésére rendelkezésre 
álló határnapon, 16 óra után végzi el.  Ha a sorsolást követően valamely 
jelöltet vagy l istát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a 
szavazólapon a jelöltek, i l letve l isták egymáshoz viszonyított so rrendje nem 
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változik. A szavazólapon a jelölteket, l istákat folyamatos sorszámozással 
el látva kell feltüntetni.  
 
Végegyháza településen a 2017. ápri l is 2. napjára kitűzött időközi 
polgármester választás el járási  határidőinek és hatásnapjainak 
megállapításáról szóló 1/2074. (I. 5.) HVB. határozat  alapján a helyi 
választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 201 7. 
február 27-én 16,00 óra után végzi el.  
 
A Végegyházi Helyi Választási Bizottság a polgármester -jelöltek sorrendjének 
sorsolását 2017. február 27-én 16,15 órakor kezdte meg, melynek 
eredményeképpen a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  
 
A határozat a Ve. 10. §-án, 160. §-án, 133. § (1) bekezdésén  alapul, a 
jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 239. § -án alapul.  
 
Végegyháza, 2017. február 27 .  
 

Elek János  
HVB elnök  

 

 
 


