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KIVONAT 
 

a Kerekharaszti Helyi Választási Bizottságnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Kerekharaszti Ügyfélszolgálatán 2014. szeptember 8-án 16.30 órakor megtartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 

18/2014. (IX. 8.) számú HVB határozat  
 
A Kerekharaszti Helyi Választási Bizottság az egyéni listás képviselőjelöltek sorrendjének 
megállapítása tárgyában meghozta a következő határozatot: 
 
A Kerekharaszti Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásán Kerekharaszt településen az egyéni listás képviselőjelöltek 
sorrendjét – sorsolás alapján – az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. sorszám: Zentai János – Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje 
2. sorszám: Luklider Jánosné – független jelölt 
3. sorszám: Hidvégi János – független jelölt 
4. sorszám: Szolnokiné Biró Nikoletta – független jelölt 
5. sorszám: Edviné Kereki Erzsébet – független jelölt 
6. sorszám: Zsákai István – független jelölt 
7. sorszám: Dányi Tibor – független jelölt 
8. sorszám: Benedek Csaba – FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje 
9. sorszám: Pál Ferencné – független jelölt 
10. sorszám: Bóna Róbert – független jelölt 

 
A határozat ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. 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 
alapján a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben 
szerepelnek. A Ve. 160. § (2) bekezdése alapján 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 a nála bejelentett, és jogerősen el nem utasított egyéni listás képviselőjelöltek 
sorrendjét sorsolás útján a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg. 
 
A határozat a Ve. 160. § (1) és (2) bekezdésén alapul, az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 
239. §-a zárja ki. 
 
Kerekharaszt, 2014. szeptember 8. 
 
 
 
 Erki Ferencné 
 HVB elnöke 



 


