JEGYZŐKÖNYV
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2019. évi 15. SZ. ÜLÉSÉRŐL
Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. október 25-én 11.30
órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest VIII.
Baross u. 63-67.) I. emelet 100-as hivatalos helyiségében megtartott 15. számú üléséről.
Jelen vannak:
dr. Galambos Károly elnök
Danyiné Vámosi Gabriella elnök helyettes
Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna mb. tag - Közös Értékek Pártja
Benyovszky Gábor mb. tag – Magyar Munkáspárt
Tavaszi Józsefné tag (11 óra 35 perctől)
Választási Iroda részéről:
dr. Mészár Erika a HVI vezető-helyettese
dr. Balla Katalin HVI tag
Jegyzőkönyvvezető
Czira Éva HVI tag
Egyéb megjelentek: Távolmaradását bejelentette: dr. Lóránth József, dr. Gőz Gabriella
dr. Galambos Károly
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 tagjából 4 tag jelen van, így a Bizottság határozatképes. A
Bizottság 2019. évi 15. sz. ülését 11.30-kor megnyitja.
Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére:
1. napirendi pont: Kompenzációs listás eredmény megállapítása
2. napirendi pont: Egyebek
A Bizottság a napirendet 4 igen (egyhangú) szavazattal egyhangúlag elfogadja.
1. napirendi pont: Kompenzációs listás eredmény megállapítása
Dr. Galambos Károly
Megnyitja a napirendi pont tárgyalását és megadja a szót a HVI képviselőjének.
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Ve. 307/N. § (2) bekezdése alapján a helyi választási
bizottság az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek
alapján 3 napon belül megállapítja a kompenzációs listás választás eredményét. A
jegyzőkönyvek 2019. október 24. napján 16.00 órakor jogerőre emelkedtek.
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A fentiek alapján a Helyi Választási Iroda javasolja a kompenzációs listás mandátumok
kiosztását az alábbiak szerint:
1. Dr. Sára Botond Attila Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata
Néppárt,
2. Egry Attila Gábor Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt,
3. Soós György Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt,
4. Zentai Oszkár Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt,
5. Veres Gábor Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt –
Párbeszéd Magyarországért Párt – Lehet Más a Politika – Magyar Szolidaritás
Mozgalom.
Tavaszi Józsefné tag 11 óra 35 perckor megérkezett, a Bizottság jelenlévő tagjainak száma 4
főről 5 főre módosult.
Dr. Galambos Károly
Ismerteti a töredékszavazatokra vonatkozó jegyzőkönyvet. Kérdés, észrevétel nincsen.
Szavazásra teszi fel a határozatot.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 225/2019. (10.25.) számon 5 igen
(egyhangú) szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános választásán
a nyilvántartásba vett kompenzációs listákról megválasztott képviselőket - jelen
határozat mellékletét képező jegyzőkönyv (JEGYZŐKÖNYV A KOMPENZÁCIÓS
LISTÁS MANDÁTUMOK KIOSZTÁSÁRÓL) – a következők szerint állapítja meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Sára Botond Attila Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata
Néppárt,
Egry Attila Gábor Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata
Néppárt,
Soós György Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt,
Zentai Oszkár Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt,
Veres Gábor Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista
Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt – Lehet Más a Politika – Magyar
Szolidaritás Mozgalom.

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli jelen határozat és
mellékletét képező jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október
25. napjától.
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a
választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye. A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést
benyújtani. A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a
Fővárosi Választási Bizottságnak címezve fellebbezést nyújthat be a hozott határozattal
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szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi
Választási Bizottságnál (1082 Budapest, Baross u. 63-67., fax: +36 1 313-6696, email:
valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 28. napján (hétfőn) 16.00
óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti alapját, 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.
INDOKOLÁS
I.
Budapest Főváros VIII. kerületében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a képviselők vegyes
választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak
mandátumhoz, ugyanezen § (2) bekezdés c) pontja szerint az egyéni választókerületek és a
kompenzációs listás mandátumok száma 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás
mandátum.
A Helyi Választási Iroda vezetője által meghozott 01/6-1/2019. számú határozat alapján, a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 fő
képviselőből áll, melyből 12 fő egyéni választókerületben, 5 fő kompenzációs listán szerezhet
mandátumot. A polgármester a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
2010. évi L. törvény 15. § (1) bekezdése szerint a kompenzációs lista a választókerületben
összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot, (2) bekezdése szerint
töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületekben a jelölő szervezet jelöltjére
leadott minden olyan szavazat, amellyel nem szereztek mandátumot, (3) bekezdése szerint a
közös jelöltekre leadott töredékszavazatnak minősülő szavazatok a közös jelöltet állító jelölő
szervezetek közös kompenzációs listájára kerülnek.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (2)
bekezdése értelmében a helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás
eredményéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján három napon belül megállapítja a
kompenzációs listás választás eredményét.
II.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a
-

-

a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő
szervezetek Budapest Főváros VIII. kerületben állított közös kompenzációs listáját és
az azon szereplő jelölteket és sorrendjüket a 14/2019. (08.30.) sz. határozatában,
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 Budapest Főváros VIII. kerületben állított közös
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-

kompenzációs listáját és az azon szereplő jelölteket és sorrendjüket a 50/2019. (09.06.)
sz. határozatában,
a Közös Értékek Pártja jelölő szervezet Budapest Főváros VIII. kerületben állított
közös kompenzációs listáját 12 fő jelölttel nyilvántartásba veszi, a kompenzációs
listán szereplő jelölteket és sorrendjüket a 77/2019. (09.09.) számú határozatában

nyilvántartásba vette, mely határozatok jogerősek.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött
általános választásán Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 199/2019.
(X.14.) - 210/2019. (X.14.) sz. határozataival és azok mellékletét képező jegyzőkönyvek
szerint megállapította az egyéni választókerületi választás eredményét.
A Fővárosi Választási Bizottság a 323/2019. (X.21.) számú határozatában a Budapest Főváros
VIII. kerület Helyi Választási Bizottság 201/2019. (X.14.) számú határozatában foglalt
számítási eredményt megváltoztatta.
Az előzőekben hivatkozott határozatok 2019. október 24-én 16.00-kor jogerőre emelkedtek, a
jegyzőkönyvek alapján az összesített töredékszavazatok arányában, figyelemmel a
kompenzációs listákon szereplők sorrendjére, fentiek szerint állapította meg a kompenzációs
listás választás eredményét. A választás eredményét a határozat mellékletét képező
jegyzőkönyv tartalmazza, mely a határozat rendelkező része és annak szerves részét képezi.
III.
A Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 14.
§ (1) bekezdésében, a (2) bekezdés d) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, a 45. § (1)-(2)
bekezdésében, a 46. §-ában, a 202. § (1) bekezdésén, a 307/N. § (2) bekezdésében, a 2010. évi
L. törvény 5. §, 15. §, 16. §-ában, 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 20/2019. (VII.30.) IM rendeletben foglaltakon, a
jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, a 223-225. §-ain, a
241. § (1)-(4) bekezdésében, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.
dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Kisebbségi vélemény:
2. napirendi pont:

Egyebek

Dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Soós György a Helyi Választási Bizottság elnökéhez
eljuttatott levelében nyilatkozott, hogy a közös kompenzációs listán szerzett mandátumáról
annak jogerőre emelkedésével egyidejűleg lemond. A fentiekre tekintettel a választott
tagoknak a HVB választott tagjainak legkorábban 2019. október 28-án 16.00 órát követően
ülést kell tartaniuk, amelyeken már csak a HVB választott tagjai vesznek részt. Egyúttal
tájékoztatja a Bizottságot, hogy jogerősen megválasztott képviselők részére megbízóleveleket
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kell az elnöknek átadnia, ennek időpontjaként javasolja 2019. október 29. 15 órát, a HVB
ülésének időpontja pedig 2019. október 29. 16 órát javasolja.
Dr. Galambos Károly
Hozzászóló és több kérdés, észrevétel nem lévén 2019. október 25-én 11 óra 40 perckor az
ülést berekeszti.
K. m. f.
_______________________________
dr. Galambos Károly

________________________________
Danyiné Vámosi Gabriella

_______________________________
Tavaszi Józsefné

________________________________
Pongrácz Erzsébet Zsuzsánna

_______________________________
Benyovszky Gábor

_______________________________
dr. Mészár Erika

_

_______________________________
dr. Balla Katalin

_______________________________
Czira Éva

Határozatok nyilvánosságra hozatala:
Helyben szokásos módon kifüggesztéssel, honlapon történő megjelentetés:
___________________________ (dátum) ___________________________ (HVI aláírása)
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