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Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága

56/2019. (IX.6.) HVB határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 132. §-ában foglalt jogkörében eljárva – a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásán a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezetek közös kompenzációs listája nyilvántartásba
vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:
a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán
a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
közös kompenzációs listáját Szekszárd Megyei Jogú Városban
12 jelölttel, a listán szereplő sorrendben
nyilvántartásba veszi.
1. Ács Rezső
2. dr. Haag Éva
3. Csillagné Szánthó Polixéna
4. Kővári László
5. Gyurkovics János
6. Máté Péter
7. dr. Máté István
8. Móra Viktória
9. Szegedi Attila
10. Tóth Róbert
11. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
12. Kieszné Huszár Dóra
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A választási bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet – személyesen, levélben (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.),
telefaxon (74/504-198), vagy elektronikus levélben (valasztasinfo@szekszard.hu) – fellebbezést
nyújthat be. Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó Szekszárd Megyei jogú Város Helyi Választási
Bizottságnál kell előterjeszteni oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz. A
határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, személyi
azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár
nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és
számát vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben
új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
Az eljárás illetékmentes.
INDOKOLÁS
2019. szeptember 5-én a FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 2019. évi választásán a
közös kompenzációs lista bejelentését az L5 jelű formanyomtatványon megtette, mellyel kérte a
lista nyilvántartásba vételét. Egyidejűleg csatolta a listán állított jelöltek személyi lapjait az SZ4
formanyomtatványok hiánytalan kitöltésével.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 5. § (1) bekezdése szerint a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi
kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és
kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz. Erre tekintettel az Övjt. 11. § (1) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint
felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.
A Ve. 307/I. § (1) és (3) bekezdései szerint a kompenzációs listát (…) legkésőbb a szavazást
megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni, amely időpont a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános 2019. évi választásán 2019. szeptember 10. A listán állított
jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdése szerinti adatokat és nyilatkozatokat.
A Ve. 307/J. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet - a lista
nyilvántartásba vételéig bejelentett - egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell figyelembe
venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
A HVB eljárása során megállapította, hogy - figyelemmel az Övjt. 5. § (2) bekezdés b) pontjára Szekszárd Megyei Jogú Városban az egyéni választókerületek száma 10.
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A fenti jelölőszervezetek 2019. augusztus 27-én Szekszárd Megyei Jogú Város 10 egyéni
választókerületében bejelentették közös képviselőjelöltjeiket, akiket a HVB 2019. augusztus 29.
napján nyilvántartásba vett. Ezen határozatok 2019. szeptember 1. napján jogerőssé váltak, így a
jelölőszervezetek Szekszárd Megyei Jogú Város összes, azaz 10 egyéni választókerületében
nyilvántartásba vett képviselőjelöltet állítottak.
Megállapította továbbá a HVB, hogy a kompenzációs lista bejelentése a hivatkozott
jogszabályokban foglaltaknak maradéktalanul megfelelt.
A fentiekre tekintettel a HVB – a Ve. 132 §-a és 307/I. § (2) bekezdése alapján - a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
A határidőkre vonatkozó tájékoztatás a Ve. 10. §-án alapul, a határozat tartalmi elemeiről a Ve.
46. § rendelkezik. A jogorvoslat lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről
a Ve. 223-226. § -ai rendelkeznek.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján
alapul.
Szekszárd, 2019. szeptember 6.
dr. Kulcsár Ágnes
HVB elnök
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