
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG – KAPOLCS 
8294 Kapolcs, Kossuth utca 62. 

11/2017. (XII.4.) számú Kapolcs – Helyi Választási Bizottsági határozat 

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

§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a 2018. január 7. napjára kitűzött települési 

önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán – a bejelentett és nyilvántartásba vett 

egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás 

eredményét a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 

A Helyi Választási Iroda jelen határozatot Kapolcs község Önkormányzat honlapján (www.kapolcs.hu), 

valamint Kapolcs község Önkormányzatának hirdetőtábláján teszi közzé. 

A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a 

szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

INDOKOLÁS 

A Ve. 160 §-a (1) bekezdése alapján, a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által 

kisorsolt sorrendben szerepelnek. 

(2) A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a 

kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, 

illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. ” 

A jelöltek és listák bejelentésének határideje: 2017. december 4. napja 16.00 óra volt. A helyi választási 

bizottság 7 bejelentett egyéni listás képviselőjelöltet és 2 bejelentett polgármesterjelöltet vett 

nyilvántartásba, és az egyéni listás képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendjét 

2017. december 4. napja 16:00 órát követően kisorsolta. A sorsolás eredménye jelen határozat 

mellékletét képezi. 

A határozat a Ve. 160. §-ában és 239. §-ában foglaltakon alapul. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva 

illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok 

érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás. 

Kapolcs, 2017. december 4. 

 Varga Sándor sk. 
 HVB elnök 
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1. A polgármesterjelöltek szavazólapi sorrendje a következő: 

1. ) Márvány Péter – független; 

2. ) Göntér Gyula – független. 

2. Az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapi sorrendje a következő: 

1. ) Márta István – független; 

2. ) Varga Szilvia – független; 

3. ) Szaszkó Benedek – független; 

4. ) Sári János – független; 

5. ) Horváth Lászlóné – független; 

6. ) Dr. Vass István – független; 

7. ) Kocsis Csaba István – független. 

 

Melléklet a 11/2017. (XII.4.) számú bizottsági határozathoz 


