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Helyi Választási Bizottsága 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
55/2014. (09.09.) HVB határozat 
 

Tárgy: A JOBBIK Magyarországért Mozgalom 
kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

 
 

HATÁROZAT 
 
Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásán a JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő 
szervezet Vecsés Városban állított kompenzációs listáját 4(négy) fő jelölttel 
nyilvántartásba veszi. A kompenzációs listán szereplő jelöltek sorrendje az alábbi: 
 

1. Szabó Attila  
2. Zoltán László  
3. Maros László  
4. Magyar Klára  

 
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 221. § (1) bekezdése és 307/P. § (2) bekezdésének c) pontja alapján fellebbezésnek van 
helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Pest Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál 
(2220 Vecsés, Szent István tér 1., fax: 06-29-352-009, email: titkarsag@vecses.hu) kell 
előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 
harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést 
lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással illetve a választási bizottság mérlegelési 
jogkörben hozott határozata ellen. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját; a 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét; a kérelem benyújtójának 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 jelölő 
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés 
tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési 
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 
 

INDOKOLÁS 
 

A JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet képviselője, Szabó Attila bejelentette 
a jelölő szervezet kompenzációs listáját, melyet Vecsés Város Helyi Választási Irodája 2014. 
szeptember 8-án átvett.  
Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet nyolc egyéni választókerületi jelöltjét 2014. 
szeptember 2-i ülésén nyilvántartásba vette.  
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 
10. § (1) bekezdése értelmében a 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a 
jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint a felében 
jelöltet állított. Ugyanezen törvény 5. § (2) bekezdésének a) pontja szerint Vecsés városban – 
a lakosságszámnak megfelelően – 3 kompenzációs listás mandátum kerülhet kiosztásra a 8 
egyéni választókerületi mandátum mellett.  
A Ve. 129. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a lista bejelentésének tartalmaznia kell a 
listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát 
arról, hogy a jelölést elfogadja és nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői 
megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond. 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, 
mint a listán megszerezhető mandátumok száma, ez Vecsés Városban legfeljebb 9 jelöltet 
jelent.  
A kompenzációs listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell 
bejelenteni, amelyet a Ve. 132. §-a értelmében az illetékes választási bizottság – legkésőbb a 
bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.   
A HVB ellenőrizte a listabejelentés formai és tartalmi elemeit, amelyek alapján 
megállapította, hogy a vonatkozó törvényi, valamint a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a 
választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a 
választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendeletben 
foglalt követelmények teljesültek, a bejelentő lapokon szereplő adatok a hivatkozott 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek. 
Az indoklásban kifejtettek szerint a HVB a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően 
határozott. 
Jelen határozat a Ve. 44. § (1) bekezdésén, 45. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 129. §-án, 131. §-
án, 132. §-án, 221. §-án, 223. §-án, 224. §-án, 304. §-án, 307/I. §-án, 307/J. § (1) bekezdésén, 
307/P. § (2) bekezdésén, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (2) és 10. § (1) bekezdésén alapul. 
 
 
Vecsés, 2014. szeptember 9. 
 
 
            Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 
                elnök 
 
 
Erről értesítést kap: 

1. JOBBIK Magyarországért Mozgalom 
2. Irattár 


