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Komló Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös kompenzációs listáját az alábbi 

adatokkal nyilvántartásba veszi: 

 

Sorszám Listán állított jelölt 

1. Polics József 

2. Bareithné Benke Nikolett 

3. Mink Ernő 

4. Dezső Károly 

5. Molnár Zoltánné 

6. Orsós Ferenc 

7. Pálfi László 

8. Schalpha Anett 

9. Vízhányó András 

 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Baranya Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz címezve (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), a megtámadott határozatot hozó 

választási bizottságnál illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb a 

megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül, a legkésőbb 2019. szeptember 

1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.  

 

E határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat 

be fellebbezést. 

 

A fellebbezést személyesen, levélben (7300 Komló, Városház tér 3.) telefaxon (+ 36 72 584 008) 

vagy elektronikus levélben (jegyzo@komlo.hu) Komló Város Helyi Választási Bizottságánál 

terjeszthető elő.  

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a jogszabálysértésre történő hivatkozást,  

- a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét, 



-  a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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-vétel 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. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 

I n d o k o l á s: 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján az 

az illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő kompenzációs listát legkésőbb 

a bejelentést követő negyedik napon nyilvántartásba veszi. A 307/I. § (2) bekezdés rendelkezése 

szerint a kompenzációs listát a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba. A 129. § (2) 

bekezdés alapján a listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető 

mandátumok száma, a jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg, amelyet – a 130. § (1) 

bekezdése alapján – a lista bejelentése után nem lehet módosítani.  

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a 

továbbiakban. Övjt.) 10 § (1) bekezdése alapján a 10 000-nél több lakosú településeken az a jelölő 

szervezet állíthat kompenzációs listát, amely a település választókerületeinek több mint felében 

jelöltet állított. Az Övjt. 10 §-a rendelkezése szerint kompenzációs listát azon jelölő szervezet 

állíthat, amely az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állított. 

 

A Ve. 307/J. § (1) bekezdése alapján a kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet – a lista 

nyilvántartásba vételéig bejelentetett – egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell figyelembe 

venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.  

 

A jelölő szervezet képviseletre jogosultja személyesen eljárva – a Ve. 307/I. § (1) szerinti 

határidőben -, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról szóló szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról 

szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet bejelentésére szolgáló L5 jelű, valamint - a listán állított 

jelöltek személyi lapja elnevezésű – SZ4 jelű formanyomtatványok átadásával kezdeményezte a 

jelölő szervezet kompenzációs listájának 9 fő jelölttel történő nyilvántartásba vételét.  

 

Komló Város Helyi Választási Bizottság rögzíti, hogy a kompenzációs listát állítani kívánó jelölő 

szervezetek Komló város 8 egyéni választókerületéből 8-ban közösen állítottak jogerősen egyéni 

választókerületi jelöltet, továbbá a kompenzációs lista állítása iránti bejelentésük tartalmazza a Ve. 

307/I. § (3) bekezdése által megkövetelt adatokat és nyilatkozatokat.  

 

A fentiekre tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetek a kompenzációs lista 

állításához szükséges jogszabályi követelményeket teljesítette, ezért a jelölő szervezetek 

kompenzációs listáját a határozat rendelkező része szerinti adattartalommal nyilvántartásba vette.  

 

A határozat a Ve. 129-132. §-án, a 307/I §-án, a 307/J §-án, az Övjt. 10. §-án alapszik.  

 



A fellebbezés benyújtásának lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja, a jogorvoslatról 

szóló tájékoztatást a Ve. 223-225. §, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontja alapján adtam meg. 

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul. 

 

A Helyi Választási Bizottság intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt. 

 

 

 

 
K.m.f. 

 

 

 

 

                Lóránt Ákos s.k. 

                    HVB elnök 

 

 

 


