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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:  A Tiéd a Város Egyesület, Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, 

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

közös kompenzációs listájának bejelentése 

 

 56/2019. (IX.06.) HVB határozat 

 

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

választásán Zalaegerszeg városban a Tiéd a Város Egyesület, Demokratikus Koalíció, Jobbik 

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

jelölő szervezetek közös kompenzációs listáját 15 jelölttel, a listán szereplő sorrendben nyilvántartásba 

veszi: 

 

1.  Keresztes Csaba 

2.  Góra Balázs 

3.  Benke Richárd 

4. Dr. Paksy Zoltán 

5.  Hartmann Miklós 

6.  Kiss Ferenc 

7.  Nyirő Csaba 

8.  Nagy Dezső József 

9.  Horváth Rafael 

10.  Jakab Vilmos László 

11.  Szabó Katalin 

12.  Monek József 

13.  Rikk László 

14.  Lakos Sándor 

15.  Rétai Balázs József 

 

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 Tiéd a Város Egyesület, Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a 

Politika, Magyar Szocialista Párt, Momentum Mozgalom jelölő szervezetek meghatalmazottja, (név) 

(lakcím: ...)  2019. szeptember 5-én a zalaegerszegi Helyi Választási Irodára benyújtotta a fenti jelölő 

szervezetek közös 12 egyéni választókerületi jelöltje bejelentéséhez szükséges nyomtatványokat, majd 

leadta a jelölő szervezetek közös kompenzációs listájának bejelentéséhez szükséges L5 jelű 

formanyomtatványt, kezdeményezve ezzel a közös lista nyilvántartásba vételét a 2019. évi helyi 

önkormányzati választásra Zalaegerszeg városban. 

A listát állító jelelő szervezetek a listán 15 jelöltet neveztek meg. 

A bejelentő a bejelentés során csatolta a listán állított 15 jelölt személyi lapját (SZ4 jelű 

formanyomtatvány), mellyel a jelöltek személyes adataik megadása mellett nyilatkoztak arról, hogy a 

2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választáson a Tiéd a Város Egyesület, Demokratikus 

Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Magyar Szocialista Párt, 

Momentum Mozgalom jelölő szervezetek közös kompenzációs listáján a jelölést elfogadják. 

 

A Helyi Választási Iroda a bejelentő nyomtatványok átvételét követően azokat ellenőrizte, a 

bejelentést és a személyi lapok adatait az informatikai rendszerben rögzítette. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 11.§ (1) 

bekezdése alapján azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében 

közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/J.§ (1) bekezdése 

szerint a kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett – 

egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek 

nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.  

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény  5.§ (2) 

bekezdés c) pontja értelmében Zalaegerszeg városban az egyéni választókerületek száma: 12. 

 

A Tiéd a Város Egyesület, Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a 

Politika, Magyar Szocialista Párt, Momentum Mozgalom jelölő szerveztek 12 fő közös egyéni 

választókerületi jelöltjét a zalaegerszegi Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette.   

 

Fentiekre figyelemmel a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Tiéd a Város Egyesület, 

Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Magyar 

Szocialista Párt, Momentum Mozgalom jelölő szerveztek közös kompenzációs listájának benyújtása a 

törvényben támasztott követelményeknek megfelel, Zalaegerszeg városban a jelölő szervezetek közös 

kompenzációs listáját a rendelkező részben foglaltak szerint a mai napon nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a Ve. 46.§, 132.§, 133.§ (1) bekezdés, valamint a 307/I.§, 307/J.§ (1) bekezdés 

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

16. és 18. mellékletén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

szóló 2010. évi L. törvény 5.§ (2) bekezdés c) pontja, 10.§ (1) bekezdésén bekezdésén 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 6. 

 

 

               Dr. Pápai Ferenc sk. 

                    a Helyi Választási Bizottság elnöke 


