Jegyzőkönyv

Készült: 2017 augusztus 7. napján du. 16.10 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében, a Paksi Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről.

Jelen vannak: dr. Potoczky Iván elnökhelyettes
dr. Ben csik Lajos tag
dr. Török Erzsébet HVI tag, jegyzőkönyvvezető

Napirend:
1. Paks településen 2017. szeptember 10 napjára kitűzött iclőközi polgármester
választás jelöltjei szavazólapi sorrendjének megállapítása

dr. Potoczky Iván elnökhelyettes megnyitja az ütést és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes.
Kéri a jelenlévőket, bogy az ismertetett napirendi javaslatot szavazzák meg.
Megállapítja, hogy a tagok a napirendi javaslatot egyhangúan támogatják.

1. Napirendi pont:
Dr. Török Erzsébet HVI tag ismerteti a HVB tagjaival, hogy Paks városban szeptember 10ére kitűzött időközi polgármester választásra 4jelöttet vettek nyilvántartásba. A választási
eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény 160. 5(1) (2) bekezdésének rendelkezései alapján
a HVB sorsolássat állapítja meg a jelöltek sorrendjét a szavazólapon.
—

A sorsoláshoz a szükséges előkészületeket a ElVI megtette. A sorsolás lebonyolítását
követően
a HVB az ismertetett napirend tárgyában, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
1312017SV111.7JHVB határozat
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 160. 5 (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján lebonyolított
sorsolás eredményeként az atábbiak szerint állapítja meg a 2017. szeptember 10. napjára
kitűzött időközi polgármester választásra, 2017. augusztus 7. napján 16 óráig bejelentett
polgármester jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét:

1)
2)
3)
4)

Szabó Péter
Mezősi Árpád György
Kerezsi László
Medveczki Zoltán

FIDESZ KDNP- Paksi Lokálpatrióták
független
Munkáspárt
Magyar Környezetvédők Pártja
—

Egyben elrendeli a határozat közlését Paks Város Önkormányzat hirdetőtábláján és a
www.paks.hu elnevezésű honlapján.
A Ve. 239. *-a alapján a 160. ~ szerinti sorsolás eredménye ellen nincs helye önálló
jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának
jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
Indoklás
A Ve. IX. fejezetében szereplő 160. ~ (1)-(2) bekezdése a Helyi Választási Bizottság
feladatává teszi a sorsolás lebonyolítását, amellyel a polgármester jelöltek szavazólapon
szereplő sorrendjét állapítja meg.
A Ve. szerint a szavazólapon a jelöltek választási bizottság által kisorsolt sorrendjében
szerepelnek, és a szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell
feltüntetni. A HVB a Ve-ben kapott felhatalmazás alapján a sorsolást a ye-ben előírt
törvényes feltételeknek megfelelően a törvényes határidőben elvégezte.
A bizottság elnökhelyettese a napirend megtárgyalását követően az ülést bezárta.
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