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Tolmács Község Helyi Választási Bizottságának 
13/2014. (IX.08.) Határozata 

 
Tolmács Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: választási bizottság) a 2014. október 12. 
napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választáson a jelöltek sorsolása 
tárgyában meghozta a következő határozatot: 

A helyi választási bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek sorrendjét 
kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. Hajnis Ferenc 
2. Drajkó István 

 

A helyi választási bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 
160.§-a alapján meghozott, a polgármester-jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs 
helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás 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 szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek – 
annak a jelölnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének 
sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási 
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet (továbbiakban: IM 
rendelet) 17. §-a szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet és a 
főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni  
A Ve. 307/L. § (1) bekezdése értelmében külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni 
választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. 
 
A helyi választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára 
kitűzött választására a bejelentett és általa nyilvántartásba vett 2 polgármester-jelölt sorsolását elvégezte: a 
jelöltek nevét tartalmazó papírok az olvashatóságot megakadályozóan egyforma méretűre  összehajtva 
letakart dobozban kerültek elhelyezésre, melyből a bizottság elnöke kihúzott egy jelölt nevét tartalmazó 
papírt. A kihúzott papíron Hajnis Ferenc jelölt neve szerepelt, így Hajnis Ferenc polgármester jelölt az 1. 
sorszámot kapta. Ezt követően az elnökhelyettes kihúzta a dobozban lévő másik jelölt nevét tartalmazó 
papírt, mely papíron Drajkó István jelölt neve szerepelt, így Drajkó István polgármester jelölt a 2. 
sorszámot kapta. 
Az elvégzett sorsolás alapján a jelöltek sorrendjének sorszámát jelen határozat tartalmazza.   
 
A választási bizottság határozata a Ve. 160.§ (2) bekezdésén, az IM rendelet 17.§-án, a jogorvoslatról való 
tájékoztatás a Ve. 2391.§-án alapul. 
 
 
Tolmács, 2014. szeptember 8. 
 
 
 Tálasné Szombati Erika 
 helyi választási bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 


