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kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános

választásán a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet kompenzációs lista nyilvántartásba vételének

tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A HelyiVálasztási Bizottság a hetyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános

választásán a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet kompenzációs listáját az alábbiak szerint

nyilvántartásba veszi :

L. Kónya Béla
2. Török SándorJózsef
3. Mitru lstvánné
4. Berecz Gábor
5. Fónagyné Németh Margit
6. Kis Gusztáv

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a kÖzponti névjegYzékben szerePlő

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személY, jogi

személyiség nélküli szervezet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TerÜleti Választási Bizottsághoz

címzett fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB). A fellebbezést

személyesen, levélben (3600 ózd, Városház tér 1.), telefaxon (+36-48-574-104) vagY elektronikus

levélben (ozd@ozd.hu) kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12-én 16.00 Óráig

megérkezzen. A fellebbezésre nyitva álló határidő jogvesztő, az a határidő utolsó naPján 16.00 Órakor

jár le.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

- a kérelem választási eljárásról szóló 20].3. évi XXXV|. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3)

bekezdése szerinti alapját,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér

- postai értesítési címét,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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 nyilvántartásába-vétel számát,

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélCÍmét,

Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

lndoko!ás:

A Ve. 307/l.§ (1) bekezdésének értelmében a kompenzációs listát legkésőbb a szavazást megelőző

harmincharmadik napon kell bejelenteni, A Ve. 132, §-a alapján a HVB a tÖrvénYes feltételeknek

megfelelő listát legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.



A Magyar Munkáspárt jelölő szervezet képviseletével megbízott KÓnya Béla 2019, szePtember 9,

napján a helyi önkormónyzati képviselők és potgórmesterek választósón, valamint a nemzetiségi

önkormőnyzati képviselők választósán a vólasztási irodák hatóskÖrébe tartozó feladatok

végrehajtósőnok részletes szabályairól és o vólasztási eljórősban hasznólandó nYomtatvánYokról

szótó 20/2019. (Vtl,:,0,) lM rend'elet melléklete szerinti L5 jelű formanyomtatvány benyújtásával

r,er.rr.r,. ózd városban a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet te|ePülési komPenzációs listájának

nyilvá ntartásba vételét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek_választásáról szóló 2010. évi L, tÖrvénY (a

továbbiakban: övjt.) 10. § (1) bekezdése ártelmében Ózd városban komPenzációs listát az a jelÖlő

szervezet állíthat, amely a telepü|és egyéni választókerületeinek több mint felében jelÖltet állított,

A Ve. 129. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a listán legfeljebb háromszor annYijelÖlt állíthatÓ, mint

a listán megszerezhető mandátumok száma. A |istán szereplő jelöltek sorrendjét a jelÖlő szervezet

határozza meg,

Az övjt. 5. § (2) bekezdése b) pontja alapján Ózd városban 4 kompenzációs listás mandátum

szerezhető.

A Ve. 307/J. § (1) bekezdése alapján a kompenzációs lista állításánál a jelÖlő szérvezet - a lista

nyilvántartásba vételéig bejelentett - egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell figyelembe

venni, kivéve azt a jelölút, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította,

A Helyi választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet a |istaállítás

feltételeinek megfelel, miiet ólo városban a kompenzációs lista nyilvántartásba vételéig 6 egYéni

választókerületben állított jelöltet, az egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vétele

megtörtént"

Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött,

A határozat az övjt. 5. § (2) bekezdésének b) pontján, 10.§ (1) bekezdésén, a Ve. L29't32,§-án,307ll,

§ (1) bekezd ésén,3o7lJ.§ (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslatró| szóló tájékoztatás a Ve, 221, § (1)

bekezdésén,22z.§-ánt, a zz.q, § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 3O7lP, § (2) bekezdés c) pontján

alapul. A határidő számítására a Ve. ].0. §-ában foglalt rendelkezések vonatkoznak,

Az illetékmentességról szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCll|. tÖrvénY 33, § (2)

bekezdés 1. pontján alapul.

Ózd, 2Ot9. szeptember 09.

Mustos Lajos
HVB elnöke


