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Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság
149-H/2019. (IX.10.) számú Budapest Főváros XIII. kerületi HVB határozatával

3 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:
A Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt,
Párbeszéd Magyarországért Párt, Demokratikus Koalíció, Momentum Mozgalom, XIII.
Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete kompenzációs listáját a Budapest Főváros XIII.
kerületben nyilvántartásba veszi az alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dr. Tóth József Sándor
Borszéki Gyula
Keszthelyi Dorottya Veronika
Kerpel-Fronius Gábor
Holopné Schramek Kornélia
Dr. Puchner Gábor
Csiga Gergely Mihály
Kantulyné Csata Zsuzsanna
Karácsonyi Zoltán
Varga Zsanett
Alpern Julianna Andrea
Magos Péter Gyula
Nagy Péter
Szabó Tamás
Rajacsics László
Kronstein István László

és elrendeli a határozat közzétételét az Önkormányzat hivatalos honlapján
(www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási
Bizottsághoz címzett, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (1139
Budapest, Béke tér 1.) előterjesztett fellebbezésnek van helye. A fellebbezést személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell
benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 13. napján 16 óráig megérkezzen. A
fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani. A fellebbezésnek tartalmaznia kell, a
fellebbezés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. §
(3) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha

a lakcímétől (székhelyétől) eltér a postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának
személyi azonosítóját, illetve ha a 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-vételi számát, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.
Indokolás
A Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, Demokratikus Koalíció,
Momentum Mozgalom, XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete a szükséges L7 nyomtatvány
leadásával bejelentkezett a kompenzációs lista nyilvántartásba vétele céljából.
A Ve. 307/I. § (1) A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát
legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.
(2) A kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a fővárosi
kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
11. § (1) bekezdése szerint Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek
több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.
A Budapest Főváros XIII. Kerületi HVB megállapította, hogy a lista a törvényes feltételeknek
megfelel, ezért azt nyilvántartásba vette.
A határozat a Ve. 307/I. § (1) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 11. §-án, a közzétételre vonatkozó
rendelkezés a Ve. 49. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a jogorvoslatról
való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223. - 225. §-ain alapul.

Budapest, 2019. szeptember 10.

Földes Tamás
Választási Bizottság elnöke
s.k.

