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Vecsés Város 
Helyi Választási Bizottsága 

2220 Vecsés, Szent István tér 1.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
57/2014. (09.09.) HVB határozat 
 

Tárgy: A bejelentett kompenzációs listák 
sorrendjének sorsolása 

 
 

HATÁROZAT 
 
Vecsés Város Helyi Választási Bizottsága a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 160. § (2) bekezdése alapján Vecsés Városban bejelentett és nyilvántartásba vett 
kompenzációs listák sorrendjét kisorsolta, amelyet jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint állapít meg.   
 
Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 221. § (1) bekezdése 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 Ve. 160. § (1) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási 
bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése, 
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára 
kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. 
(VII.24.) IM rendelet 30. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a bejelentett 
listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen 
elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.  
A helyi választási bizottság a sorsolást lefolytatta, amelynek eredménye a jelen határozat 
mellékletében foglalt sorrend.  
Jelen határozat a Ve. 160 §-án, 221. §-án, 222. §-án, 223. §-án, 224. §-án, 225. §-án, 226. §-
án, 227. §-án, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. 
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napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 
2/2014. (VII.24.) IM rendelet 30. § (2) bekezdésén alapul. 
 
 
Vecsés, 2014. szeptember 9. 
 
 
            Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna 
                 elnök 
 
 
Erről értesítést kap: 

1. Magyar Szocialista Párt 
2. Együtt – a Korszakváltók Pártja 
3. Demokratikus Koalíció 
4. Párbeszéd Magyarországért Párt 
5. FIDESZ Magyar Polgári Párt 
6. Kereszténydemokrata Néppárt 
7. JOBBIK Magyarországért Mozgalom 
8. Lehet Más a Politika 
9. Irattár 
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57/2014. (09.09.) HVB határozat melléklete 
 

A bejelentett és nyilvántartásba vett kompenzációs listák sorrendje  
 
 

1. Lehet Más a Politika 
2. JOBBIK Magyarországért Mozgalom 
3. Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus 

Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt 
4. FIDESZ Magyar Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt 

 


