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YáIasztási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi váIasztásán a polgármesteri szavazőIap
tartalmáról meghozta a következő

Határozatot:
Zánka Község Helyi Yálasztási Bizottsága a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. évíválasztásán a polgármesteri
szavazőlapra sorsolás eredményeként a jelölteket a következő
sorrendben veszi fel és hagyjajóvá:

1.
2.

Péringer Miklós

Filep Miklós Lajos

A választási bizottság első fokú hatátrozata ellen a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet fellebbezést nffithat be.
Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés' a
másodfokon eljátő választási bizottság áItal hozott határozat,
valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.
IndokoIás
A Helyi

Választási Bizottság megállapította Zánka településen a
polgármester jelöltek nyilvántartásba vételéről hozott hatérozatai
alapján, hogy a 2014. évi önkormányzati váIasztásol<ra 2 fő
polgármester jelöltet vett nyilvántartásba.
AváIasztási eljárásról sző|ő2013. évi XXXVI. törvény 160-162. $aalapját:
,,160. $ (1)A szavazőIapon a jelöltek, illetve listák a vá|asztási
bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
(2) A választásibizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak
a jelöltnek vagy listának a kivételével,amelynek nyilvántartásba
vételétjogerősen elutasították - sorrendjének sorsolásáÍ a jelöltek,
illetve listák bejelentésére rendelkezésre állő határnapon, |6 őra
utiín végzi el.
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(3) Ha a SorsoláSt követően valamely jelöltet vagy listát nem
vesznek nyilvántar1ásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon
szereplő jelöltek' illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje
nem változik. A szavazőlapon a jelölteket, listákat folyamatos

sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
161. $ (1) A szavazőlapon a jelöltek, jelölő szetvezetek adatait
nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kell felttintetni.
(2)
szewezetjelképét húsz milliméter magas és negyven
^jelölőszéles területen kell elhelyezni a szavazőlapon.
milliméter
(3) Ha a közös jelölt, illetve lista állításéhan részt vevő jelcilő
szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazőlapon' azokat
együttesen kell a húsz miIliméter magas és negyven milliméter
széles tertileten elhelyezni.
162. $ (1) A szavazőlap adattartalmát aváIasztási bizottság hagyja
jővá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelolt, illetve lista
nyilvántartásba-vételetárgyábanhatfu ozatothozott.
(2) Ha a szavazőIap adatartalmának jőváhagyását követően jogorvoslati dontés vagy a nyilvántartásból való törlés
következtéb en - me gv álto z1k a szav azőIap ada'i:artalma, a v álasztási
bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda
gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazőlapon' és erről
tájékoztatja ajelölő szervezeteket és a fuggetlen jelölteket.''
Abatétrozat aválasztási eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény

(a továbbiakba: Ve.) 160-162' $-ában foglaltakon alapul. A
jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 22I. s (1) és (2) bekezdésén
alapul.
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