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 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 

     8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-102, Fax: 92/502-119,  

                           E-mail: valasztas@zalaegerszeg.hu 
___________________________________________________________ 

 

       

Tárgy:  Zalaegerszeg városban a jelölő szervezetek által állított kompenzációs listák 

sorsolása 

 

 

103/2019. (IX.10.) HVB határozat 

 

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

választásán a Zalaegerszeg városban nyilvántartásba vett kompenzációs listák sorsolásának 

eredményeként az alábbi sorrendet állapítja meg:  

 

1. Mi Hazánk Mozgalom 

 

2. Tiéd a Város Egyesület, Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, 

Lehet Más a Politika, Magyar Szocialista Párt, Momentum Mozgalom  

 

3, Együtt Zalaegerszegért Egyesület 

 

4. Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Balaicz Zoltán 

Jelöltje Egyesület  

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Területi Választási Bizottságnak (8900 

Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) címezve, a Helyi Választási Bizottsághoz úgy kell 

benyújtani (személyesen, levélben: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; telefaxon: 

92/502-119; elektronikus levélben: valasztas@zalaegerszeg.hu), hogy az legkésőbb a 

határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen. 

 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

 

Fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 

mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell 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 személyazonosságát igazoló igazolványának 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 eljárás. 
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Indokolás 

  

A Helyi Választási Bizottság Zalaegerszeg városban a bejelentés sorrendjében nyilvántartásba 

vette a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására az alábbi 

jelölő szervezetek önálló és közös kompenzációs listáját: 

 

-  Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Balaicz Zoltán 

Jelöltje Egyesület jelölő szervezetek közös kompenzációs listája 

 

-  Tiéd a Város Egyesület, Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, 

Lehet Más a Politika, Magyar Szocialista Párt, Momentum Mozgalom jelölő 

szervezetek közös kompenzációs listája 

 

-  Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet önálló kompenzációs listája 

 

- Együtt Zalaegerszegért Egyesület jelölő szervezet önálló kompenzációs listája 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160.§ (2) 

bekezdése alapján a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a 

kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 

a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi a 

választási bizottság. 

 

A Ve. 307/I.§ (1) bekezdése alapján a kompenzációs listát legkésőbb a szavazást megelőző 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.  

A Ve. 307/I.§ (2) bekezdése értelmében a kompenzációs listát a helyi választási bizottság 

veszi nyilvántartásba. 

  

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

választására a Zalaegerszeg városban nyilvántartásba vett kompenzációs listák sorrendjének 

sorsolását 

a fenti rendelkezések alapján elvégezte, és a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi választásán a kompenzációs listák sorrendjének eredményét a 

rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette. 

 

A határozat a Ve. 46.§, 133.§ (1) bekezdésén, 160.§ (2) bekezdésén, valamint a 307/I.§ 

rendelkezésein, az igazságügyi miniszter 20/2019. (VII.30.) IM rendelete 5.§ (2) bekezdés f) 

pontján alapul. 

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésein, 221.§ (1) bekezdésén, a 

223.§ (1) és (3) bekezdésein, 224.§ (1)-(4) bekezdésein, 225.§-án, 307/P.§ (2) bekezdés c) 

pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.  

 

   

 

Zalaegerszeg, 2019. szeptember 10. 

 

                  Dr. Pápai Ferenc sk. 

                      a Helyi Választási Bizottság elnöke            


