A Helyi Választási Bizottság
1t5 l ZOL9. |X. 22.| hatá rozata
kompenzácíós listás választás ered ményének megállapításáról

A HelyiVálasztási Bizottság (továbbiakban: HVB) a választásieljárásról szóló2OI3. éviXXXV|. törvény
(a továbbiakban:Ve.) 307/N. § (2) bekezdésébenbiztosított jogkörében eljárva a helyiönkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13, napján Ózd városban megtartott választásán a
kompenzációs listás választás eredményénekmegállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:
A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október j.3. napján Ózd városban
megtartott választásán a kompenzációs listás választás eredményét,a jelen határozat mellékletét
képező jegyzőkönyv alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
Ózd városban a kompenzációs listán kiosztott mandátumok száma: 4

A kompenzációs listák megszerzett mandátumainak száma:
FlDESZ-MAGYAR PoLGÁRl szöVETsÉc - renrszTÉNYDEMoKRATA tvÉppÁnr
ózotarÉnr ÉsózoÉnr EGyEsüLET
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A határozat ellen fellebbezésnek van helye, Fellebbezést a szavazatszámláló bizottság szavazóköri
eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények
összesítéséreés a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz
(3525 Miskolc, Városház tér !., e-mail: tvb@hivatal.baz.hu, fax: 46/352.-525) címezve, A
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási
bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A

fellebbezést a

HVB-nél (3600 Ózd, Városház

tér

1.,

e-mail:

ozd@ozd.hu,

fax: 48/574-10a) kell benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított három
napon belül, 2019. október 25-én 16.00 óráig megérkezzen, Fellebbezést a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár, jelölt, jelö|ő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi

személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a kérelem Ye,223. § (3) bekezdése szerintialapját,

2

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

-

postai értesítésicímét,

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a
személYazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásába-vételi számát.

A fe|lebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás

tá

rgyáná l fogva illetékmentes.

lndokolás
A helyi

Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban: övjt) 3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a

helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása événekjanuár

1_jei

lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az 5. § (1) bekezdése értelmében a 10 000-nél több lakosú
telePÜlésen a kéPviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs
listán - jutnak mandátumhoz. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdés b) pontja szerint 50 000 lakosig
10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum szerezhető meg.

A Helyi Választási lroda Vezetője (a továbbiakban: HVIV) - a Ve. 306. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint rendelkezésére bocsátott adatok alapján - a Ve. 306. § (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével megállapította, hogy Ózd város lakosságszáma a 2019. január 1-jei adatok
Szerint 34.B13 fŐ. A HV|V 1,/20t9. (l1.11.) határozatában a képviselő_testület megválasztandó
tagjainak számát az alábbiak szerint állapította meg:
az egyéni választókerületekben megszerezhető mandátumok száma: ].0
a kompenzációs listán megszerezhető mandátumok száma 4
Mindezek alapján Ózd városban a kompenzációs listán megválasztható képviselők száma: 4

-

A HVB a FlDESZ-MAGYAR PoLGÁRl sZÖvETsÉG - KEREszTÉNvDEMoKRATA NÉppÁRT kompenzációs
listáját a 32/2079, (lX.02.) határozatta| , az ózDl^KÉnr És ózoÉnr EGyEsüLET kompenzációs listáját a
33l20I9. (lX.02.) határozattal, a Magyar Munkáspárt kompenzációs listáját a 64l2a1,9. (lX.09.)
hatá rozatta l

á lla

pította meg. va

la

mennyi hatá rozat jo8erőre emelkedett.

A Ve. 307/N, § (2) bekezdése szerint a helyi vá|asztási bizottság az egyéni választókerületi választás
eredménYéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a kompenzációs listás választás
eredményét.

Az Övjt. 15. § (1) bekezdése szerint a kompenzációs lista a választókerületben

összesített
tÖredékszavazatok arányában kap mandátumot. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján
töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületekben a jelölő szervezet jelöltjére leadott
minden olYan szavazat, amel|yel nem szereztek mandátumot. A (3) bekezdés magában foglalja,
hogy
a kÖzÖs jelÖltekre leadott töredékszavazatnak minősülő szavazatok a közös jelöltet állító jelölő
szervezetek közös kompenzációs listájára kerülnek.
Az Övjt. 15. § (4) bekezdés alapján kell eljárni a kompenzációs mandátum számítása során. Az övjt.
16. § (1) bekezdése alapján a kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kapnak
mandátumot, A kieső jelÖlt helyébe a sorrendben utána következő jelölt lép. A (2) bekezdésben

foglaltak szerint,

ha a

kompenzációs

lista jelöltjét polgármesternek, vagy az

választókerÜletben képviselőnek választották, a kompenzációs listáról törölni
következő

jelölt lép.

egyéni
kell, és helyébe a listán

3

Az Övjt. 16. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nem kap mandátumot a jelölő
kompenzációs listája, ha az azt állító jelölő szervezet jelöltjei a települési szinten

szervezet

összesített
kompenzációs szavazatok öt százalékát nem értékel, vagy a közös kompenzációs lista, ha a közös
listát állító jelölő szervezetek közös jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok
tíz százalékát, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös kompenzációs lista esetében tizenöt
százalékát nem értékel.

A HVB a kompenzációs listás választás eredményétÓzd városban a határozat mellékletétképező

jegyző kö nyvbe n fogla lta k sze

ri

nt

á l la

pította meg.

A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve
22t. § (1) bekezdésén,a 223,§ (1) bekezdésén,a 224. § (1)-(4) bekezdésein a 241
§-án, valamint a 307/?. § (2) bekezdés c) pontján alapul, a határidő számítására a Ve. ].O
§-ában fogla lt rendelkezések vonatkoznak,

Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szőló 1990. évi XClll" törvény 33. §
bekezdés 1, pontján alapul.

Ózd,2079. október 22.

ustos Lajos

elnöke

(2)

n

leevzórörw
ronnprnáoós usrÁs mnnoÁrunnor noszrÁsÁnól
sonsoo-RsnúL-zrv plÉrumegye ózd

4;, számúpéldány
Készült 2019. év október hó 22. napján, a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében
óza, vÁnosHÁZtér 1hsz,

mr,yr vÁr,szrÁsr nrzomsÁc
Név
::::

Dr. Mustos Lajos

Tamasikné dr. Török

elnök
Valéria
el

nökhelyettes

l-" ( l't-_ll.

Baranyi Judit

Fárt*

Dr, Bárdos Ákos

,lffix--

Dr, Kocska Péter

schullerné Boros lldikó
Dr. Almási Csaba

HVl
p.h.

Az éruényest&€dél@a\rdzatok

G)

szráma
Azonosító

A lista neve

].

MAGvAR vurvrÁspÁnr
,nn

polcÁRt szövrrsÉc-renrszrÉNyorrvoKRATA

2

FIDEsZ-MAGY

3

Ózdiakért és Ózdért Egyesület

tt

ÉppÁnr

134

162

1,17

3 226

128

Az 5%og szavazathatár:

2o7

A í 07r.os szavazathatár:

414

A íS%-oq szavazathatár:

g21

Töredékszava
zatok száma

A kiosztható mandátumok szárna:

748

1

a
Gn

kompemációs tistás mandáülmok ldo*tása

A megszezdt marrdáürmok száma listánként
A lista neve

Azonosító

Megszerzett
mandátumok

1

117

ózdiakért és Ózdért

2

A

száma

FlDESZ-í\4AGYAR PoLGÁRl SZöVETSÉGKERESZTÉNYDEÍVoKRATA NÉPPÁRT

128

1

polgámesed üsztség elnyeÉe miatt a ti§táó! töólfr
Név

Jelölő szervezet
'cilöút

JANICZAK DÁVID

Azonosító

ózdiakért és ózdért Egyesület

nweenffi

Az egyéni válaszüókertileücíi

mandáhrnn mlatt a listáró|

Név

CSUToR

2

csÁr ÁnpÁo

3

töótr Jelö!tek

Jelölő szervezet

Azonosító

SZÖVETSÉG

A jelölt
sorszáma a

íistán

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI

nszló

1

I2B

ll7

12

Ózdiakért és Ózdért Egyesület

l28

3

FIDRUS PÉTER

ózdiakért és ózdért Egyesület

128

FARKAS pÉreR gnRNnsÁs

4

4

Ózdiakért és Ózdért Egyesület

l28

5

5

ANGYAL BÉLA

Ózdiakért és Ózdért Egyesület

128

6

6

ZSUPONYÓ ANETT

Ózdiakért és Ózdért Egyesület

128

7

7

GARAMI GYÖRGY KÁROLY

Ózdiakért és Ózdért Egyesület

128

9

a

VARADI JOZSEF

Ózdiakért és Ózdért Egyesü|et

128

11

Ózdiakért és Ózdért Egyesület

l28

12

9

KELLÓN
B

É

EATRIX

A HVB íagl'anak szignója.

rq

rzórÚ

KERESZTÉNYDEMOKRATA
trtÉppÁnr

nt

MÁRTA

t-

l)

(r'<'

ffi

őd

listás nnandáfu nnok ldoetása

kompenáció§

A kompenzációs listán megnnlasfuffi képviselők
Azonosító

Jelölő szervezet

Név

A jelölt
sorszáma a

listán
1

2

J

4

on. vÁvos HENRIETTA
Dulai Nikolett

FIDESZ-MAGyAR polcÁRr szövrrsÉc-

rrReszrÉruyoEMoKRATA

ru

rrRrsnÉruyoEMoKRATA

trt

FIDESz-MAGyAn polcÁRI

ÉppÁnr

szövrrsÉcÉppÁnr

OSaÁCY CSABA

FIDEsz-MAGyAn polcÁru

kiss sándor

ózdiakért és Ózdért Eqyesület

szövrrsÉc-

rrRrszrÉruypEMoKRATA tv ÉppÁnr

A HVB tagl'ainak szignóJa.

(

/l*tn-

\

I17

1

I17

2

It7

3

I28

2

C,+€>

