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HATÁROZATA
A FIDESZ-KDNP közös kompenzációs lista nyilvántartásba vételéről
A Nyírbátori Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a FIDESZ –Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös kompenzációs listáját Nyírbátor
településen az alábbi 8 jelölttel n y i l v á n t a r t á s b a v e s z i :
1. Dr. Gárdos László
2. Kerezsi István
3. Dr. Báthori Gábor
4. Juszku Mihály
5. Trefán Lajos
6. Nagy Elek
7. Mátyás József
8. Nagy Gergő
A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet illetékmentes fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Területi Választási Bizottsághoz (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett fellebbezést
úgy kell benyújtani a Nyírbátori Helyi Választási Bizottsághoz (4300 Nyírbátor, Szabadság
tér 7. fax.: 42/281-311, e-mail: valasztas@nyirbator.hu), hogy az legkésőbb a megtámadott
határozat meghozatalától számított harmadik napon, vagyis 2019. szeptember 12-én 16.00
óráig megérkezzen a HVB-hez.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, a kérelem 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 FIDESZ –Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt Nyírbátorban
2019. szeptember 6-án a települési kompenzációs lista bejelentésére szolgáló L5 jelű
nyomtatványt 8 jelölttel és 8 db. SZ4 jelű nyomtatványt nyújtotta be a helyi választási
irodához, és kérte a közös kompenzációs lista nyilvántartásba vételét a HVB-től.
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 felében
jelöltet állított. Fentiekre tekintettel Nyírbátorban az a jelölő szervezet indíthat kompenzációs
listát, amely a település 8 egyéni választókerületeinek több, mint felében, tehát legalább 5
egyéni választókerületben jelöltet állított.
A Ve. 129. § (2) bekezdése értelmében a listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható,
mint a listán megszerezhető mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő
szervezet határozza meg.
A HVB megállapította, hogy a FIDESZ –KDNP Nyírbátorban mind a 8 egyéni
választókerületben állított közös képviselő-jelöltet, így a jelölő szervezetek közös
kompenzációs listáját a bizottság nyilvántartásba vette.
A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 10.§ (1) bekezdésén, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve) 10. §-án, 46.§ -án, 48. §-án, 129. §-án, 132.§-án, 307/I.§-án, a
jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) bekezdésén, 224.§ -án,
az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§
(2) bekezdés 1. pontján alapul.
Nyírbátor, 2019. szeptember 9.

Sipos Ferenc
HVB elnök-helyettes

