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16/2014. (IX. 8.) HVB határozat  Tárgy: az egyéni listás jelöltek szavazólapon 
 elfoglalt sorrendje  
 
 

HATÁROZAT 
 
Kőröstetétlen Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán Kőröstetétlen településen a 
bejelentett egyéni listás jelöltek szavazólapon elfoglalt sorrendjét a sorsolást követően az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Jelölt 
sorszáma Jelölt neve Jelölő szervezet 

1. Pásztor Roland független 
2. Vágó Béla független 
3. Szerdai Károly független 
4. Farkas Béláné független 
5. Fehér Krisztián Jobbik Magyarországért Mozgalom 
6. Palotai Istvánné független 
7. Kis Ferenc független 
8.  Bognár József István független 
9.  Mészáros László független 

 
A sorsolás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A sorsolás törvényessége elleni 
jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 
kérelembe foglalható. 
 

INDOKOLÁS 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által 
kisorsolt sorrendben szerepelnek. 

A Ve. 160. § (2) bekezdése értelmében 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 helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött 
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM 
rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi választási bizottság a bejelentett 
jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek a nyilvántartásba vételét jogerősen 
elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el. 
 
A helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) a fentiek szerint a 2014. szeptember 8-án 
16.00 óráig Kőröstetétlen település választókerületébe bejelentett egyéni listás jelölteknek a 



szavazólapon elfoglalt sorrendjének megállapítására irányuló sorsolást lebonyolította. A 
sorsolás eredményét a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.  
 
A HVB határozata a Ve. 160. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A sorsolás ellen a Ve. 239. §-a 
alapján nincs helye önálló jogorvoslatnak. 
 
Kőröstetétlen, 2014. szeptember 08. 
 

P. H. 
 

………………………….. 
Tóth Éva sk. 

Kőröstetétlen Község Helyi 
Választási Bizottságának elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
Értesülnek: 

– Pásztor Roland 
– Vágó Béla 
– Szerdai Károly 
– Farkas Béláné 
– Fehér Krisztián 
– Palotai Istvánné 
– Kis Ferenc 
– Bognár József István 
– Mészáros László 
– Irattár 


