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egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon elfoglalt helye, sorrendjének sorsolása 

 
 
 

Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága a 2014. évi helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán az egyéni listás 
képviselőjelöltek szavazólapon elfoglalt helyének sorrendjét sorsolás útján az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
 

1. LÁSZLÓ ANTAL 
2. BODNÁR ANDRÁS 
3. TÁTRAI LÁSZLÓNÉ 
4. SZÁRAZ LÁSZLÓNÉ 
5. NATKÓ LÁSZLÓ 
6. GÖRÖMBEI FERENC 
7. PURGEL JÁNOSNÉ 
8. HEGYES JÓZSEF 
9. KEREKES JÁNOSNÉ 
10. GLIBA LÁSZLÓNÉ 
11. BALOGHNÉ SZABÓ MÁRIA 
12. SZABÓ ZOLTÁN 
13. HUMICSKÓ JÓZSEF 
14. TITI JÓZSEFNÉ 
15. MÉSZÁROS LAJOSNÉ 
16. HEGEDÜS ZOLTÁN 

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

I N D O K O L Á S 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 7. § (1) 
bekezdésének j) pontja alapján a helyi választási iroda előkészíti a jelöltek, kompenzációs 
listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-ának 
(1)- (2) bekezdése alapján: A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által 



kisorsolt sorrendben szerepelnek. 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 Bizottság az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon elfoglalt helyének sorrendjét a 
rendelkező részben foglaltak szerinti sorrendben sorsolta ki. 
 
A Ve. 239. §-a alapján: „A 160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A 
sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 
bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.” 
 
 
A Bizottság a határozatát a Ve. 14. § (2) bekezdésének d) ponja, 44. §-ának (1) bekezdése, 45. 
§-ának (1)-(2) bekezdése, 46. §-a, 160. §-a és a 239. §-a alapján hozta meg. 
 
 
Tiszabercel, 2014. szeptember 8. 
 
 
 
 
                         Futkos Béláné   
           Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 
 


