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HATÁROZAT
A Celldömölki Helyi Választási Bizottság a Celldömölkön 2010. szeptember 3-án megtartott
ülésén meghozta az alábbi
60/2010.(IX.2.) sz. határozatát:
A Celldömölki Helyi Választási Bizottság a FIDESZ-KDNP jelölı szervezet Celldömölk
települési kompenzációs listáját nyilvántartásba veszi a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek 2010. évi választásán, az alábbi 8 jelölttel:
1. sorszám: Lukács Erzsébet
2. sorszám: Makkos István
3. sorszám: dr. Várnai Levente István
4. sorszám: Nagy Sándor László
5. sorszám: Boznánszky László
6. sorszám: Véghné Gyürüsy Katalin
7. sorszám: Horváth Melinda
8. sorszám: dr. Fonyó Roberta
E határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál benyújtott, de a Vas Megyei Területi Választási
Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától
számított két napon belül – vagyis 2010. szeptember 5-ig – megérkezzen. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) is – ha a lakcímétıl
(székhelyétıl) eltér – postai értesítési címét, valamint a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
2010. szeptember 3. napján a FIDESZ-KDNP jelölı szervezet meghatalmazott képviselıje a
Helyi Választási Irodánál bejelentette a FIDESZ-KDNP jelölı szervezet Celldömölk
települési kompenzációs listáját 8 jelölttel, kérve a Bizottságtól annak nyilvántartásba vételét
a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. évi választásán.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
10. § (1) bekezdése szerint:
(1) a 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölı szervezet állíthat,
amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.”
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
5.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján 25 000 lakosig a településen 8 egyéni választókerületi
és 3 kompenzációs listás mandátum szerezhetı.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 51.§ (3) bekezdése
alapján:
(3) Jelöltet, illetıleg listát csak az (1) bekezdés szerint bejelentett és az 55.§ szerint
nyilvántartásba vett jelölı szervezet állíthat.”
A Ve. 53.§-a alapján:
„(1) A listát a listaállításhoz szükséges számú jelölt, illetıleg lista bejelentését vagy
nyilvántartásba vételét igazoló, az 55.§ (1) bekezdése szerint kiállított igazolás átadásával
kell bejelenteni.
(2) Az 52.§ (2) bekezdésének rendelkezéseit a listán szereplı jelöltekre is alkalmazni kell.
(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhetı
mandátumok száma. A listán szereplı jelöltek sorrendjét a jelölı szervezet határozza meg, azt
a lista bejelentése után nem lehet módosítani. (…)”
A Ve. 53.§ (2) bekezdése által meghivatkozott 52.§ (2) bekezdése szerint:
„(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyi azonosítóját,
lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy
a) választójoga van,
b) a jelölést elfogadja,
c) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselıi vagy a polgármesteri
megbízatással, illetıleg megválasztása esetén arról lemond.”
A Ve. 107.§ (2) bekezdése alapján:
„(2) A kompenzációs listát, valamint az azon szereplı jelölteket legkésıbb a szavazást
megelızı 27. napon (…) kell bejelenteni.”
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselık és
polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselık választásán történı
végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 42.§-a és 1. melléklete alapján a
kompenzációs listát és az azon szereplı jelölteket a 8. és 9. minta szerinti „L”, illetve „SZ”
nyomtatványon kell bejelenteni.
A Ve. 105/A. § (2) bekezdésének a) pontja szerint:
„(2) A helyi választási bizottság
[…]
a) dönt a polgármester-, az egyéni listás, illetıleg az egyéni választókerületi jelöltek, a
kompenzációs listák, valamint a csak egy településen jelöltet állítani kívánó jelölı szervezetek
nyilvántartásba vételérıl, illetıleg elutasításáról.”
A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján:
„(2) Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelı jelölı
szervezetet, jelöltet, illetıleg listát – a bejelentését követı 2 napon belül – nyilvántartásba
vesz.”
A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10. § (1) bekezdése és az 5. § bekezdés a) pontjának
egybevetése alapján megállapította, hogy Celldömölk településen a kompenzációs lista
állításának feltétele 5 egyéni választókerületben történı jelöltállítás, illetve a kompenzációs
listán állítható jelöltek száma legfeljebb 9.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy az Országos Választási Bizottság a
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség jelölı szervezetet 2010. augusztus 13. napján, a
Keresztény Demokrata Néppárt jelölı szervezetet 2010. augusztus 6. napján a helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek 2010. évi választásán nyilvántartásba vette.
A FIDESZ-KDNP jelölı szervezet 8 egyéni választókerületi jelölt állítását követıen nyújtotta
be Celldömölk település kompenzációs listáját. A Helyi Választási Bizottság 40/2010. (IX.2)47/2010. (IX.2) sz. határozataival a FIDESZ-KDNP jelölı szervezet egyéni választókerületi
képviselı-jelöltjeit nyilvántartásba vette.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a kompenzációs lista bejelentése
határidıben, a jogszabályok által meghatározott nyomtatványokon történt, a listán szereplı
jelöltek passzív választójoggal rendelkeznek, és megtették a szükséges nyilatkozatokat.
Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a FIDESZ-KDNP
jelölı szervezet Celldömölk települési kompenzációs listájának állítása a jogszabályokban
foglalt feltételeknek megfelel, ezért a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött.
A Helyi Választási Bizottság határozatát a Ve. 105.§ (2) bekezdésének a) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló
2010. Évi L. törvény 5.§ (2) bekezdés a) pontja és a 10.§ (1) bekezdése, valamint a Ve. 51.§
(3) bekezdése, 52.§ (2) bekezdése, 53.§-a, 55.§ (2) bekezdése és a 107. § (2) bekezdése
alapján hozta.
A fellebbezési jogot a választási eljárásról szóló 1997. Évi C. törvény 79-80. §-ai alapján
biztosította.

Celldömölk, 2010. szeptember 3.

dr. Smidéliusz Sándor
a Helyi Választási Bizottság elnöke

