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MOZGALOM

kompenzációs

Határozat
A Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM kompenzációs listáját az alábbi 8 jelölttel a 2014. október 12. napjára
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására nyilvántartásba
veszi:
1. Dr. Kiss Attila
2. Zeitler Ádám
3. Orosné Spák Hedvig Ilona
4. Szabó Róbert
5. Soós István
6. Papp Krisztián
7. Dr. Szabó Attila
8. Kucsora Józsefné
E határozat ellen fellebbezést lehet előterjeszteni a Csongrád Megyei Területi Választási
Bizottsághoz címezve, melyet Makó Város Helyi Választási Bizottságánál (továbbiakban:
HVB) kell benyújtani, oly módon, hogy a fellebbezés a megtámadott határozat
meghozatalától számított 3 napon belül, azaz 2014. szeptember 12-én 16 óráig
megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezés benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet jogosult.
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet
benyújtani. Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak
tagja. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság
mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(Ve.) 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat:
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,
c) 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.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával együtt a benyújtása napján
felterjeszti az elbírálásra jogosult választási bizottság elé.
Indokolás
I.
A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM képviselője 2014. szeptember 9.
napján jelentette be az L7 jelű formanyomtatványon a kompenzációs listát.
A listán állított minden jelölthöz mellékelte az SZ4 jelű formanyomtatványt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 10. § (1) bekezdése alapján 10.000-nél több lakosú településen kompenzációs
listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint
felében, azaz legalább 5 jelöltet állított.
A 11. § (1) bekezdése értelmében azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni
választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs
listát állíthatnak.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a listaállítás a törvényes feltételeknek
megfelel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
II.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 129-133.
§-án, 307/I. §-án, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 10. § (1) bekezdésén, míg a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
10.§-án, a Ve. 221.§-án, a Ve. 223-225.§-ain, a Ve. 231.§ (1) bekezdésén, valamint a Ve.
307/P.§ (2) bekezdés c./ pontján alapul.
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