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Budapest Főváros XIII. kerületi Helyi Választási Bizottság
225-H/2019. (X. 24.) számú Budapest Főváros XIII. kerületi HVB határozatával
4 igen szavazattal egyhangúan az alábbi döntést hozta:
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. október 13án megtartott 2019. évi képviselő választás eredményeként megállapítja, hogy a
Budapest Főváros XIII. kerületben a kompenzációs listáról a FIDESZ-KDNP 6
mandátumot szerzett. Listáról mandátumot szerzett képviselők: Harrach Tamás,
Dr. Gergely Sándor, Szabó Zsolt, Kugyela Attila Károly, Hutterer Béla, Dr.
Szalay Péter (jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP) 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. október 27. napján 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést
a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő
voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással 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
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának 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 Ve. 307/N. § (2) bekezdése szerint „ A helyi választási bizottság az egyéni választókerületi
választás eredményéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a kompenzációs
listás választás eredményét.”
A Helyi Választási Bizottság a Budapest Főváros XIII. kerületi Választási Iroda jelentése és a
számítógépes rendszerben elvégzett ellenőrzésről kinyomtatott jegyzék alapján
megállapította, hogy a 2019. évi képviselő választás szavazóköri jegyzőkönyveinek jogi,
formai, számszaki ellenőrzése, valamint a szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes

adatok egyezőségének ellenőrzése megtörtént. A HVB megállapította, hogy a polgármester és
az egyéni választókerületi választás eredményét megállapító határozatai jogerőre emelkedtek.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
15. § (1) és (2) és (3) bekezdése szerint a kompenzációs lista a választókerületben összesített
töredékszavazatok arányában kap mandátumot. Töredékszavazatnak minősül az egyéni
választókerületekben a jelölő szervezet jelöltjére leadott minden olyan szavazat, amellyel nem
szereztek mandátumot. A közös jelöltekre leadott töredékszavazatnak minősülő szavazatok a
közös jelöltet állító jelölő szervezetek közös kompenzációs listájára kerülnek. Ugyanezen
szakasz meghatározza a mandátumszerzés számítási módját. A 16. § (1) bekezdése szerint a
kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kapnak mandátumot. A kieső jelölt
helyébe a sorrendben utána következő jelölt lép. A (3) bekezdés a.) pont alapján nem kap
mandátumot a jelölő szervezet kompenzációs listája, ha az azt állító jelölő szervezet jelöltjei a
települési szinten összesített kompenzációs szavazatok öt százalékát nem érték el. Ugyanezen
szakasz (3) bekezdés b) pontja alapján nem kap mandátumot a közös kompenzációs lista, ha a
közös listát állító jelölő szervezetek közös jelöltjei a települési szinten összesített
kompenzációs szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös
kompenzációs lista esetében tizenöt százalékát nem érték el.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a FIDESZ-KDNP az összes érvényes
töredékszavazatot megszerezte, így a FIDESZ-KDNP mind a 6 mandátumot megszerezte.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
8. § (3) bekezdés c) pontja szerint, ha Budapesten a jelölt fővárosi kerületi kompenzációs
listáról és fővárosi kompenzációs listáról egyaránt mandátumot szerez, a szavazást követő 3
napon belül nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el. Amelyik listáról nem fogadta el a
mandátumot, arról a listáról a jelöltet törölni kell.
A FIDESZ-KDNP kompenzációs listáján első helyen szereplő Dr. Bagdy Gábor József úgy
nyilatkozott, hogy a fővárosi kompenzációs listáról szerzett mandátumot fogadja el, ezért a
HVB törölte a listáról.
A nyilvántartásba vett kompenzációs listákon bejelentett sorrend alapján mandátumot szerzett
képviselők: Harrach Tamás, Dr. Gergely Sándor, Szabó Zsolt, Kugyela Attila Károly,
Hutterer Béla, Dr. Szalay Péter (jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP).
A határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 8. § (3) bekezdés c) pontján, a 15.-16. § -ain a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 307/N. §. (2) bekezdésén, a közzétételre vonatkozó rendelkezés Ve. 49. § (2)
bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. §, 223. - 225. §-ain, 241. §-án,
307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Budapest, 2019. október 24.
Földes Tamás
Választási Bizottság elnöke
s.k.

