JEGYZŐKÖNYV
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2019. évi 16. SZ. ÜLÉSÉRŐL
Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. október 29-én 16.00
órakor a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Budapest VIII.
Baross u. 63-67.) I. emelet 100-as hivatalos helyiségében megtartott 16. számú üléséről.
Jelen vannak:
dr. Galambos Károly elnök
Danyiné Vámosi Gabriella elnök helyettes
Tavaszi Józsefné tag
Választási Iroda részéről:
dr. Mészár Erika a HVI vezető-helyettese
dr. Balla Katalin HVI tag
dr. Kiss Marietta HVI tag
Jegyzőkönyvvezető
Czira Éva HVI tag
Egyéb megjelentek: Távolmaradását bejelentette: dr. Galambos Károly
Megállapítja, hogy a Bizottság 3 tagjából 3 tag jelen van, így a Bizottság határozatképes. A
Bizottság 2019. évi 16. sz. ülését 16.00-kor megnyitja.
Az alábbi napirend elfogadását javasolja a Bizottság részére:
1. napirendi pont: Kompenzációs listán megüresedett mandátumok betöltése
2. napirendi pont: Egyebek
A Bizottság a napirendet 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadja.
1. napirendi pont: Kompenzációs listán megüresedett mandátumok betöltése
Dr. Galambos Károly
Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.
Megadja a szót dr. Mészár Erika HVI vezető helyettesének.
dr. Mészár Erika
Tájékoztatja a bizottságot az alábbiakról:
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A Helyi Választási Bizottság a 225/2019. (10.25.) számú határozat értelmében a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott általános
választásán a nyilvántartásba vett kompenzációs listákról mandátumot szerző képviselőket a
következők szerint állapította 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.

A határozat 2019. október 28. napján 16.00 órakor jogerőre emelkedett.
2019. október 24. napján a Helyi Választási Bizottság elnökéhez címezve dr. Sára
Botond Attila, Soós György és 2019. október 25-én Zentai Oszkár - mindhárman a FideszMagyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt Budapest VIII. kerület
kompenzációs listáról mandátumot szerzett önkormányzati képviselői - bejelentették, hogy a
FIDESZ-KDNP közös kompenzációs listáról szerzett mandátumukról annak jogerőre
emelkedésével egyidejűleg lemondanak.
A Ve. 207/A. §-a értelmében ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a
jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon
jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Ezzel összhangban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése értelmében, ha a kompenzációs listáról megválasztott
képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett
jelölt lép.
Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-ában
meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron
következő jelölt lép.
A jelölő szervezet meghatalmazott képviselője 2019. október 28-án kelt nyilatkozatában
bejelentette, hogy a fent nevezett képviselők lemondása miatt a FIDESZ-KDNP VIII. kerület
települési kompenzációs listájáról az alábbi jelöltek szereznek mandátumot:
Dr. Juharos Róbert (lakcím: ………………………………………………)
Dr. Szilágyi Demeter (lakcím: ………………………………………………)
Vörös Tamás (lakcím: ………………………………………………)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve. 137. §-a és a
Nemzeti Választási Bizottságnak a szavazás megkezdésének időpontja tárgyában hozott
4/2018. számú iránymutatása alapján a képviselőjelöltek a szavazást megelőző napon, azaz
2019. október 12-én 16.00 óráig mondhattak le a jelöltségükről joghatályosan. A listán
mandátumot szerző jelöltek csak az egyéni képviselő jelöltekre vonatkozó eredmény jogerőre
emelkedésével válnak települési képviselővé, a Helyi Választási Bizottság határozata alapján.
Ezért a megszerzett képviselői mandátumról a listás eredmény jogerőre emelkedését követően
lehet lemondani. Fentiek alapján álláspontom szerint a képviselő jelölteknek a kompenzációs
lista eredményének jogerőre emelkedése előtt tett lemondó nyilatkozata csak a választási
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eredmény, azaz a határozat jogerőre emelkedésével hatályosul. Ezt az álláspontot támasztja
alá a Kúria Kvk.1.37.552/2018/9 számú végzése is.
Fent bejelentett lemondásokra és a jelölő szervezet ismertetett nyilatkozatára tekintettel,
amely a Ve. 207/A. §-a szerint határidőben érkezett, a Helyi Választási Bizottságnak
ismételten határozatot kell hoznia a képviselők lemondása miatt megüresedett mandátumok
betöltéséről.
Dr. Galambos Károly
Az elmondottak alapján egyetért a megüresedett mandátumok kiosztására vonatkozó
javaslattal.
Megkérdezi a jelenlévő bizottsági tagokat, kívánnak-e kérdést feltenni vagy észrevételt tenni
az elhangzottakhoz.
Kérdés, észrevétel hiányában képviselőnként bocsátja szavazásra a határozati javaslatot.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a megüresedett települési
képviselői mandátum betöltése tárgyában 226/2019. (10.29.) számon 3 igen (egyhangú)
szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a FIDESZ-KDNP Budapest
VIII. kerület kompenzációs listáján mandátumot szerzett dr. Sára Botond Attila
lemondása miatt megüresedett mandátumot a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt (1062 Budapest, Lendvay utca 28., nyilvántartási szám:
01-02-0000668) jelölő szervezet Budapest VIII. kerület települési kompenzációs listájáról
dr. Juharos Róbert részére kiadja.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli jelen határozat és
mellékletét képező jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október
29. napjától.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. november
01. napján (pénteken) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem
Ve. 223. § (3) 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.
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INDOKOLÁS
I.
2019. október 24. napján a Helyi Választási Bizottság elnökéhez címezve dr. Sára Botond
Attila, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt Budapest VIII.
kerület kompenzációs listáról mandátumot szerzett önkormányzati képviselője bejelentette,
hogy a FIDESZ-KDNP közös kompenzációs listáról szerzett mandátumáról annak jogerőre
emelkedésével egyidejűleg lemond.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve. 137. §-a és a
Nemzeti Választási Bizottságnak a szavazás megkezdésének időpontja tárgyában hozott
4/2018. számú iránymutatása (a továbbiakban: Iránymutatás) alapján a képviselőjelöltek a
szavazást megelőző napon, azaz 2019. október 12-én 16.00 óráig mondhattak le a
jelöltségükről joghatályosan. A listán mandátumot szerző jelöltek csak az egyéni képviselő
jelöltekre vonatkozó eredmény jogerőre emelkedésével válnak települési képviselővé, a Helyi
Választási Bizottság határozata alapján. Ezért a megszerzett képviselői mandátumról a listás
eredmény jogerőre emelkedését követően lehet lemondani. Fentiek alapján a Helyi Választási
Bizottság álláspontja szerint a képviselő jelölteknek a kompenzációs lista eredményének
jogerőre emelkedése előtt tett lemondó nyilatkozata a mandátumszerzés felfüggesztő feltétele
mellett volt értelmezhető, mely a választási eredmény jogerőre emelkedésével hatályosul. Ezt
az álláspontot támasztja alá a Kúria Kvk.1.37.552/2018/9 számú végzése.
A Helyi Választási Bizottság a mandátumszerzést megállapító döntése jogerőre emelkedését
követően tudta figyelembe venni a lemondást és annak alapján a mandátumot kiadni.
Sem a Ve., sem az Iránymutatás nem tartalmaz azonban olyan speciális rendelkezést, amely a
választás eredményének jogerőre emelkedését követően a listás jelöltek visszalépésének
lehetőségét rögzítené. Ennek következtében dr. Sára Botond Attilának a mandátumról
lemondásra vonatkozó nyilatkozata csak a bizottsági határozat jogerőre emelkedésekor vált
értelmezhetővé.
A fentiek alapján dr. Sára Botond Attila írásban benyújtott lemondó nyilatkozata a mandátum
kiadására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napján, 2019. október 28. 16.00
órakor hatályosult, ezzel a képviselői megbízatása megszűnt.
A Ve. 207/A. §-a értelmében ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő
szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be
a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (2) bekezdése értelmében ha a kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik,
helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép.
Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-ában
meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron
következő jelölt lép.
A közös pártlistát állító jelölő szervezetek, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény
Demokrata Néppárt a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2019. október 28-án kelt és a Helyi
Választási Bizottsághoz eljuttatott nyilatkozatukban - a lemondott képviselő helyére a
FIDESZ-KDNP Budapest VIII. kerület települési kompenzációs listájáról dr. Juharos Róbertet
jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. A jelölésre vonatkozó nyilatkozatot a
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata Néppárt nevében a Budapest
01. és 06. országgyűlési egyéni választókerület területére kiterjedő hatállyal nyilatkozattételre
jogosult meghatalmazott képviselője, dr. Kocsis Máté tette meg.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség - Keresztény Demokrata Néppártnak a megüresedett mandátum betöltésére
vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett képviselői
mandátumot a VIII. kerület települési kompenzációs listáján szereplő dr. Juharos Róbert
részére adja ki.
dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Kisebbségi vélemény: Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a megüresedett települési
képviselői mandátum betöltése tárgyában 227/2019. (10.29.) számon 3 igen (egyhangú)
szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a FIDESZ-KDNP Budapest
VIII. kerület kompenzációs listáján mandátumot szerzett Soós György lemondása miatt
megüresedett mandátumot a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata
Néppárt (1062 Budapest, Lendvay utca 28., nyilvántartási szám: 01-02-0000668) jelölő
szervezet Budapest VIII. kerület települési kompenzációs listájáról dr. Szilágyi Demeter
részére kiadja.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli jelen határozat és
mellékletét képező jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október
29. napjától.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. november
01. napján (pénteken) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem
Ve. 223. § (3) 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.
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INDOKOLÁS
I.
2019. október 24. napján a Helyi Választási Bizottság elnökéhez címezve Soós György, a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt Budapest VIII. kerület
kompenzációs listáról mandátumot szerzett önkormányzati képviselője bejelentette, hogy a
FIDESZ-KDNP közös kompenzációs listáról szerzett mandátumáról annak jogerőre
emelkedésével egyidejűleg lemond.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve. 137. §-a és a
Nemzeti Választási Bizottságnak a szavazás megkezdésének időpontja tárgyában hozott
4/2018. számú iránymutatása (a továbbiakban: Iránymutatás) alapján a képviselőjelöltek a
szavazást megelőző napon, azaz 2019. október 12-én 16.00 óráig mondhattak le a
jelöltségükről joghatályosan. A listán mandátumot szerző jelöltek csak az egyéni képviselő
jelöltekre vonatkozó eredmény jogerőre emelkedésével válnak települési képviselővé, a Helyi
Választási Bizottság határozata alapján. Ezért a megszerzett képviselői mandátumról a listás
eredmény jogerőre emelkedését követően lehet lemondani. Fentiek alapján a Helyi Választási
Bizottság álláspontja szerint a képviselő jelölteknek a kompenzációs lista eredményének
jogerőre emelkedése előtt tett lemondó nyilatkozata a mandátumszerzés felfüggesztő feltétele
mellett volt értelmezhető, mely a választási eredmény jogerőre emelkedésével hatályosul. Ezt
az álláspontot támasztja alá a Kúria Kvk.1.37.552/2018/9 számú végzése.
A Helyi Választási Bizottság a mandátumszerzést megállapító döntése jogerőre emelkedését
követően tudta figyelembe venni a lemondást és annak alapján a mandátumot kiadni.
Sem a Ve., sem az Iránymutatás nem tartalmaz azonban olyan speciális rendelkezést, amely a
választás eredményének jogerőre emelkedését követően a listás jelöltek visszalépésének
lehetőségét rögzítené. Ennek következtében Soós Györgynek a mandátumról lemondásra
vonatkozó nyilatkozata csak a bizottsági határozat jogerőre emelkedésekor vált
értelmezhetővé.
A fentiek alapján Soós György írásban benyújtott lemondó nyilatkozata a mandátum
kiadására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napján, 2019. október 28. 16.00
órakor hatályosult, ezzel a képviselői megbízatása megszűnt.
A Ve. 207/A. §-a értelmében ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő
szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be
a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (2) bekezdése értelmében ha a kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik,
helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép.
Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-ában
meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron
következő jelölt lép.
A közös pártlistát állító jelölő szervezetek, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény
Demokrata Néppárt a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2019. október 28-án kelt és a Helyi
Választási Bizottsághoz eljuttatott nyilatkozatukban - a lemondott képviselő helyére a
FIDESZ-KDNP Budapest VIII. kerület települési kompenzációs listájáról dr. Szilágyi
Demetert jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. A jelölésre vonatkozó
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nyilatkozatot a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata Néppárt
nevében a Budapest 01. és 06. országgyűlési egyéni választókerület területére kiterjedő
hatállyal nyilatkozattételre jogosult meghatalmazott képviselője, dr. Kocsis Máté tette meg.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség - Keresztény Demokrata Néppártnak a megüresedett mandátum betöltésére
vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett képviselői
mandátumot a VIII. kerület települési kompenzációs listáján szereplő dr. Szilágyi Demeter
részére adja ki.
dr. Galambos Károly
Budapest Főváros VIII. kerület
Helyi Választási Bizottság elnöke
Kisebbségi vélemény: -

Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a megüresedett települési
képviselői mandátum betöltése tárgyában 228/2019. (10.29.) számon 3 igen (egyhangú)
szavazattal a következő határozatot hozta:
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a FIDESZ-KDNP Budapest
VIII. kerület kompenzációs listáján mandátumot szerzett Zentai Oszkár lemondása
miatt megüresedett mandátumot a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény
Demokrata Néppárt (1062 Budapest, Lendvay utca 28., nyilvántartási szám: 01-020000668) jelölő szervezet Budapest VIII. kerület települési kompenzációs listájáról
Vörös Tamás részére kiadja.
Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elrendeli jelen határozat és
mellékletét képező jegyzőkönyv közzétételét a www.jozsefvaros.hu oldalon 2019. október
29. napjától.
A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet a Fővárosi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést
nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Budapest Főváros VIII.
kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1082 Budapest VIII. kerület, Baross u. 63-67., fax:
+36 1 313-6696, email: valasztas@jozsefvaros.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. november
01. napján (pénteken) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem
Ve. 223. § (3) 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.
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INDOKOLÁS
I.
2019. október 24. napján a Helyi Választási Bizottság elnökéhez címezve Zentai Oszkár a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt Budapest VIII. kerület
kompenzációs listáról mandátumot szerzett önkormányzati képviselője bejelentette, hogy a
FIDESZ-KDNP közös kompenzációs listáról szerzett mandátumáról annak jogerőre
emelkedésével egyidejűleg lemond.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve. 137. §-a és a
Nemzeti Választási Bizottságnak a szavazás megkezdésének időpontja tárgyában hozott
4/2018. számú iránymutatása (a továbbiakban: Iránymutatás) alapján a képviselőjelöltek a
szavazást megelőző napon, azaz 2019. október 12-én 16.00 óráig mondhattak le a
jelöltségükről joghatályosan. A listán mandátumot szerző jelöltek csak az egyéni képviselő
jelöltekre vonatkozó eredmény jogerőre emelkedésével válnak települési képviselővé, a Helyi
Választási Bizottság határozata alapján. Ezért a megszerzett képviselői mandátumról a listás
eredmény jogerőre emelkedését követően lehet lemondani. Fentiek alapján a Helyi Választási
Bizottság álláspontja szerint a képviselő jelölteknek a kompenzációs lista eredményének
jogerőre emelkedése előtt tett lemondó nyilatkozata a mandátumszerzés felfüggesztő feltétele
mellett volt értelmezhető, mely a választási eredmény jogerőre emelkedésével hatályosul. Ezt
az álláspontot támasztja alá a Kúria Kvk.1.37.552/2018/9 számú végzése.
A Helyi Választási Bizottság a mandátumszerzést megállapító döntése jogerőre emelkedését
követően tudta figyelembe venni a lemondást és annak alapján a mandátumot kiadni.
Sem a Ve., sem az Iránymutatás nem tartalmaz azonban olyan speciális rendelkezést, amely a
választás eredményének jogerőre emelkedését követően a listás jelöltek visszalépésének
lehetőségét rögzítené. Ennek következtében Zentai Oszkárnak a mandátumról lemondásra
vonatkozó nyilatkozata csak a bizottsági határozat jogerőre emelkedésekor vált
értelmezhetővé.
A fentiek alapján Zentai Oszkár írásban benyújtott lemondó nyilatkozata a mandátum
kiadására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napján, 2019. október 28. 16.00
órakor hatályosult, ezzel a képviselői megbízatása megszűnt.
A Ve. 207/A. §-a értelmében ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő
szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be
a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21. § (2) bekezdése értelmében ha a kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik,
helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép.
Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-ában
meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron
következő jelölt lép.
A közös pártlistát állító jelölő szervezetek, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Keresztény
Demokrata Néppárt a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2019. október 28-án kelt és a Helyi
Választási Bizottsághoz eljuttatott nyilatkozatukban - a lemondott képviselő helyére a
FIDESZ-KDNP Budapest VIII. kerület települési kompenzációs listájáról Vörös Tamást
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jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. A jelölésre vonatkozó nyilatkozatot a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata Néppárt nevében a Budapest
01. és 06. országgyűlési egyéni választókerület területére kiterjedő hatállyal nyilatkozattételre
jogosult meghatalmazott képviselője, dr. Kocsis Máté tette meg.
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség - Keresztény Demokrata Néppártnak a megüresedett mandátum betöltésére
vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett képviselői
mandátumot a VIII. kerület települési kompenzációs listáján szereplő Vörös Tamás részére
adja ki.
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 137. §-ában, 207/A. §-án, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, a 223-225. §-aiban 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 a Képviselő-testület alakuló ülésnek időpontjáról, amely
előreláthatólag 2019. november 7-én 10.00 órakor kerül megtartásra. A megbízólevelek
kiadásának időpontjaként 2019. november 4. 14.00 órát javasolja.
Dr. Galambos Károly
Hozzászóló és több kérdés, észrevétel nem lévén 2019. október 29-én 16 óra 10 perckor az
ülést berekeszti.
K. m. f.
_______________________________
dr. Galambos Károly

________________________________
Danyiné Vámosi Gabriella

_______________________________
Tavaszi Józsefné
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_______________________________
dr. Mészár Erika

_______________________________
dr. Balla Katalin

_______________________________
dr. Kiss Marietta

_______________________________
Czira Éva

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