
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottság    39/2019. (IX.09.) sz. határozata az 

egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon szereplésének kisorsolt sorrendjéről 

 
Tiszaalpár Nagyközség Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a Ve. 124. 
(1) bekezdése szerint bejelentett jelöltek SORSOLÁSA tárgyában 3 igen 0 nem szavazati 
aránnyal meghozta a következő határozatot: 
 

Tiszaalpár Nagyközségben a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választáson a bejelentett egyéni listás képviselő jelöltek a sorsolás után a következő 
sorrendben szerepelnek az egyéni listás szavazólapon: 
 
sorszám jelölt neve független jelölt/jelölő szervezetek jelöltje 

1.  Csernák István  FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület 

2.  Csernák Zsolt Sándor független jelölt 
3.  dr. Csernus Tibor független jelölt 
4.  Ajtai Elemér független jelölt 
5.  Bartók István (1967) független jelölt 
6.  Bodor Ádám független jelölt 
7.  Barna Sándor független jelölt 
8.  Kőrös Lajosné független jelölt 
9.  Patainé Szabó Klaudia független jelölt 
10.  Tóth István FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület 
11.  Kacziba Sándor független jelölt 
12.  Molnár Csaba FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület 
13.  Bartók István (1955) független jelölt 
14.  Kecső Róbert Ferenc FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület 
15.  Zsigó Ferenc független jelölt 
16.  Novák Zoltán független jelölt 
17.  Győri István független jelölt 
18.  Novák Mihály FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület 
19.  Molnár Zoltán FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata 

Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület 
20.  dr. Taricska Tibor független jelölt 

 
A Ve. 160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége 
elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati 
kérelembe foglalható.  
 
A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata 
ellen nincs helye fellebbezésnek. A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának 
jóváhagyásával kapcsolatos határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell 
benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követőn napon 
megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.  



 
Indokolás 

A Ve. 160. § (1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság 
által kisorsolt sorrendben szerepelnek. 
 
A Ve. 160. § (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. 
 
A Ve. 160. § (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. 
 
A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 
 
A határozat a Ve. 160. §-án alapul, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul. 
 
Tiszaalpár, 2019. szeptember 9. 
 
 
        Biczók Mihály 
        HVB Elnöke 


