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Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 160. (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az következő 

Határozatot 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i általános választásán 
Kiskunhalas városban a roma nemzetiségi önkormányzat választásának szavazólapján a 
képviselőjelöltek sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki: 
1. sorszám: Strausz István 
2. sorszám: Kocsis Melinda 
3. sorszám: Köves Ágnes 
4. sorszám: Kollár Sándor 
5. sorszám: Kerekes Erik 
6. sorszám: Bakócai Attiláné 
7. sorszám: Kolompár László 
8. sorszám: Rostás Brigitta 
9. sorszám: Szabó Tünde 
10. sorszám: Sztojka Róbert 
11. sorszám: Kolompár Miklós 
12. sorszám: Fekete János 
13. sorszám: Rostás Barbara Renáta 
14. sorszám: Mészáros Andrea 
15. sorszám: Rostás Norbert 

A Választási Bizottság a nemzetiségi képviselőjelöltek sorrendjét sorsolásával kapcsolatos határozata 
ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap 
adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

Indokolás 
A Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet Strausz István szám alatti lakos települési 
nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 
A Magyarországi Cigányközösség Fóruma jelölő szervezet Kocsis Melinda szám alatti lakos 
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 
A Választási Bizottság Köves Ágnes szám alatti lakost a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 
Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelöltjét Kiskunhalas város roma nemzetiségi önkormányzati 
választásán képviselőjelöltként 17/2019 (IX.02.) HVB. határozatával nyilvántartásba vette, a 
szavazólapon szereplő nevét Köves Ágnes megnevezéssel engedélyezte, a határozat jogerős. 
A Magyarországi Cigányközösség Fóruma jelölő szervezet Kollár Sándor szám alatti lakos települési 
nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 
A Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet Kerekes Erik szám alatti lakos települési 
nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 
A Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet Bakócai Attiláné  szám alatti lakos települési 
nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 

A Választási Bizottság Kolompár László szám alatti lakost a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 
Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelöltjét Kiskunhalas város roma nemzetiségi önkormányzati 
választásán képviselőjelöltként 15/2019 (IX.02.) HVB. határozatával nyilvántartásba vette, a 
szavazólapon szereplő nevét Kolompár László megnevezéssel engedélyezte, a határozat jogerős. 
A Magyarországi Cigányközösség Fóruma jelölő szervezet Rostás Brigitta szám alatti lakos 
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 
A Választási Bizottság Szabó Tünde szám alatti lakost a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 
Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelöltjét Kiskunhalas város roma nemzetiségi önkormányzati 
választásán képviselőjelöltként 13/2019 (IX.02.) HVB. határozatával nyilvántartásba vette, a 
szavazólapon szereplő nevét Szabó Tünde megnevezéssel engedélyezte, a határozat jogerős. 
A Választási Bizottság Sztojka Róbert szám alatti lakost a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 
Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelöltjét Kiskunhalas város roma nemzetiségi önkormányzati 



választásán képviselőjelöltként 14/2019 (IX.02.) HVB. határozatával nyilvántartásba vette, a 
szavazólapon szereplő nevét Sztojka Róbert megnevezéssel engedélyezte, a határozat jogerős. 
A Választási Bizottság Kolompár Miklós  szám alatti lakost a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 
Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelöltjét Kiskunhalas város roma nemzetiségi önkormányzati 
választásán képviselőjelöltként 16/2019 (IX.02.) HVB. határozatával nyilvántartásba vette, a 
szavazólapon szereplő nevét Kolompár Miklós megnevezéssel engedélyezte, a határozat jogerős. 
A Választási Bizottság Fekete János szám alatti lakost a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 
Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete jelöltjét Kiskunhalas város roma nemzetiségi önkormányzati 
választásán képviselőjelöltként 12/2019 (IX.02.) HVB. határozatával nyilvántartásba vette, a 
szavazólapon szereplő nevét Fekete János megnevezéssel engedélyezte, a határozat jogerős. 
A Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet Rostás Barbara Renáta szám alatti lakos 
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 
A Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezet Mészáros Andrea szám alatti lakos települési 
nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 
A Magyarországi Cigányközösség Fóruma jelölő szervezet Rostás Norbert  szám alatti lakos 
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Ve. -ben meghatározott határidőben bejelentette. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§  
(1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt 
sorrendben szerepelnek.   
(2) bekezdése szerint 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. 
Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van. 
(3) bekezdése szerint ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek 
nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz 
viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással 
ellátva kell feltüntetni. 
(4) bekezdése szerint ha a szavazólapon csak egy jelölt vagy lista szerepel, a szavazólapon nem kell 
feltüntetni sorszámot. 
A Ve. 318. §  
(1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 
harmincnegyedik napon kell bejelenteni. 
(2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi 
nyilvántartásba. 

A választási bizottság a fenti jogszabály alapján a rendelkező részben meghatározott sorrendben 
sorsolta ki a roma nemzetiségi önkormányzat választás képviselőjelöltjeinek szavazólapon megjelenő 
sorszámát. 
A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239.§-án, alapul. 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 09. 
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