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Helyi Választási Bizottság Kiskunhalas 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Tel: 77/523-104, e-mail: jegyzo@kiskunhalas.hu 

________________________________________________________________ 

8/2018 (I.22.) HVB. határozat 

A bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről 

Kiskunhalas Város 05.számú önkormányzati egyéni választókerületében 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (továbbiakban: Ve.) 160.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a 2018. 

február 25. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő-választás tekintetében 

Kiskunhalas Város 05. számú önkormányzati egyéni választókerületében a bejelentett 

képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről meghozta a következő 

 

Határozatot 

 

Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a Kiskunhalas Város 05. számú 

önkormányzati egyéni választókerületében 2018. február 25. napjára kitűzött időközi 

önkormányzati képviselő-választásán a Kiskunhalas 05. számú egyéni 

választókerületének szavazólapján a képviselőjelöltek sorszámát az alábbiak szerint 

sorsolta ki: 

 

1. sorszám: Juhász György Fidesz-KDNP 

2. sorszám: Czupor Attila László Magyar Munkáspárt 

3. sorszám: Fejes Ferenc független 

4.sorszám: Molnár Szabolcs Tamás Négynap Párt 

 

A Választási Bizottságnak a képviselőjelöltek sorszámának sorsolásával kapcsolatos 

határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorolás törvényessége elleni jogorvoslat 

a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

 

Indokolás 

 

A Ve. 160. § (1) bekezdése értelmében a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által 

kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve. 160. § (2) bekezdése alapján a választási bizottság a 

bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét 

jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló 

határnapon, 16 óra után végzi el. 

A Kiskunhalas Város 05. számú önkormányzati egyéni választókerületében kitűzött időközi 

önkormányzati képviselő-választás naptár szerinti dátumainak megállapításáról szóló 2/2017. 

(XI.20.) HVB határozat mellékletének értelmében a helyi választási bizottság a bejelentett 

jelöltek sorrendjének sorsolását 2018. január 22-én 16.00 óra után végzi el. 

A választási bizottság a fenti jogszabály alapján a rendelkező részben meghatározott 

sorrendben sorsolta ki az 05. számú egyéni választókerület képviselőjelöltjeinek szavazólapon 

megjelenő sorszámát. 

A Ve. 160. § (3) bekezdése értelmében, ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek 

nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított 
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sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell 

feltüntetni. 

A Ve. 239. §-a alapján a Ve. 160. §-a szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. 

A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni 

bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

 

 

Kiskunhalas, 2018. január 22. 

 

                                                                                                              Dr. Mezei János s.k. 

                                                                                                                 HVB elnöke 

 

 

 

 


