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JEGYZŐKÖNYV 
 

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

2019. évi 8. SZ. ÜLÉSÉRŐL 

 

Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 12-én 

15.00 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest 

VIII. Baross u. 63-67.) I. emelet 100-as hivatalos helyiségében megtartott 8. számú üléséről. 

 

 

 Jelen vannak:  
Danyiné Vámosi Gabriella elnök helyettes 

Tavaszi Józsefné tag 

dr. Lóránth József mb. tag – Fidesz-KDNP 

Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna mb. tag - Közös Értékek Pártja 

 

Választási Iroda részéről: 
dr. Mészár Erika a HVI vezető-helyettese 

dr. Balla Katalin HVI tag 

dr. Kiss Marietta HVI tag 

Mátraházi Judit HVI tag 

 

Jegyzőkönyvvezető 

Czira Éva HVI tag 

 

Egyéb megjelentek: - 

Távolmaradását bejelentette: dr. Galambos Károly 

 

Danyiné Vámosi Gabriella 

Megállapítja, hogy a Bizottság 6 tagjából 4 tagja jelen van, így a Bizottság határozatképes. A 

Bizottság 2019. évi 8. ülését 15.00-kor megnyitja.  

 

Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére: 

1. napirendi pont: Kompenzációs lista sorsolása 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

A Bizottság a napirendet 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 

 

1. napirendi pont: Kompenzációs lista sorsolása 

 

 

Danyiné Vámosi Gabriella 
Megnyitja a napirendi pont tárgyalását és megadja a szót a HVI képviselőjének. 

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

bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, 
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amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a listák 

bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.  

 

Két sorsoló edényt bocsát a Bizottság rendelkezésére, az egyikben a sorszámok, a másikban a 

bejelentett kompenzációs listát állító jelölő szervezetek nevét tartalmazó szelvények kerültek 

elhelyezésre. 

 

Danyiné Vámosi Gabriella 
Javasolja a sorsolás meneteként a következőket: ülési sorrendben egymás után mindenki 

húzzon egy szelvényt a kompenzációs listát állító jelölő szervezet nevével, és hozzá egy 

szelvényt a sorszámmal mindaddig, amíg az edényekben szelvény található. Javasolja erről 

jegyzőkönyvi döntés meghozatalát. Szavazásra teszi fel a döntést. 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a 14/2019.(09.12.) sz. 

jegyzőkönyvi döntésével 4 igen szavazattal (egyhangúlag) a következő jegyzőkönyvbe foglalt 

döntést hozta: 

 

Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a sorsolás rendjét 

az alábbiak szerint állapítja meg:  

a) Borítékba helyezik a kompenzációs listát álló jelölő szervezetek nevét tartalmazó 

szelvényeket. 

b) A sorban következő tag először egy sorszámot húz ki, majd az ehhez tartozó 

kompenzációs listát állító jelölő szervezet nevét. A Bizottság tagjai ülési sorrendben, 

egymást követően húzzák ki a sorszámot és a kompenzációs listát állító jelölő 

szervezetek nevét tartalmazó szelvényeket mindaddig, amíg a sorsolást biztosító 

eszközökben szelvény és boríték található. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

A Bizottság a fenti rendben végrehajtja a sorsolást. 

 

Danyiné Vámosi Gabriella 

Szavazásra bocsátja a sorsolás eredményét tartalmazó határozatot.  

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 161/2019. (09.12.) sz. 

határozatával 4 igen 0 nem szavazattal (egyhangúlag) a következő határozatot hozta:  

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság Budapest Főváros VIII. 

kerületben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választáson bejelentett kompenzációs listáinak sorrendjét kisorsolta és 

a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg. 

Sorrend Jelölő szervezet 

1. 
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG  -  KERESZTÉNYDEMOKRATA 

NÉPPÁRT 

2. KÖZÖS  ÉRTÉKEK  PÁRTJA 

3. 

MOMENTUM MOZGALOM - DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ - MAGYAR 

SZOCIALISTA PÁRT - PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT - LEHET 

MÁS A POLITIKA - MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM 
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Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott a listák 

sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás 

törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági 

felülvizsgálati kérelembe foglalható. 

II. 

Indokolás 

A Helyi Választási Bizottság az alábbi kompenzációs listák nyilvántartásáról döntött 

Budapest VIII. kerületben: 

A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek 

által állított kompenzációs listájáról 15 fő jelölttel a 14/2019. (08.30.) sz. határozatával. 

A Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd 

Magyarországért Párt, a Lehet Más a Politika és a Magyar Szolidaritás Mozgalom jelölő 

szervezetek által állított közös kompenzációs listájáról 14 fő jelölttel az 50/2019. (09.06.) sz. 

határozatával. 

A Közös Értékek Pártja jelölő szervezet által állított kompenzációs listájáról 12 fő jelölttel a 

77/2019. (09.09.) sz. határozatával. 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett listák – annak a listának 

a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének 

sorsolását a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) 

IM rendelet 34. § (2) bekezdése szerint a helyi választási bizottság és a területi választási 

bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét 

jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 10-én, 16.00 óra után 

végzi el.  

III. 

A HVB hatásköre és határozata a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § 

(1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 132. §-ában, a 160. § (2) bekezdésében, 304. § c) 

pontjában, 307/I. § (1)-(2) bekezdésében, a 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 34. § (2) 

bekezdésében, a 2010. évi L. törvény 15. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakon, a 

jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) bekezdés, 239. §-okon 

alapul. 

 

Kisebbségi vélemény: - 

 

 Danyiné Vámosi Gabriella 

 a Helyi Választási Bizottság 

 elnökhelyettese 
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2. napirendi pont: Egyebek 

 

dr. Mészár Erika 

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az ülés időpontjáig nem érkezett kifogás.  

 

Danyiné Vámosi Gabriella 

Több kérdés, észrevétel nem lévén 15 óra 10 perckor az ülést berekeszti. 

 

K. m. f. 

 

 

 _______________________________ ________________________________ 

 Danyiné Vámosi Gabriella  Tavaszi Józsefné 

 

  

 

 _______________________________ ________________________________ 

 dr. Lóránth József  Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna  

 

  

         _______________________________ 

                           dr. Mészár Erika 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 dr. Balla Katalin  dr. Kiss Marietta  

   

  

  

_______________________________ _______________________________ 

 Mátraházi Judit Czira Éva 

                    jegyzőkönyvvezető 

 

Határozatok nyilvánosságra hozatala: 

Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés: 

 

___________________________ (dátum)  ___________________________ (HVI aláírása) 

 

 


