
 

 

 

Veresegyház Város Helyi Választási Bizottsága 

63/2019. (IX. 10.) számú határozata 

 

Veresegyház Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Schwarcz András 

Józsefné, a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ jelölő szervezet képviselője kérelmére a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán önálló 

kompenzációs lista nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

 

h a t á r o z a t o t: 

 

Veresegyház Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a DEMOKRATIKUS 

KOALÍCIÓ jelölő szervezet Veresegyházon állított önálló kompenzációs listáját 8 fő jelölttel 

nyilvántartásba veszi a jelölő szervezet által állított sorrend alapján:  

 

1. Schwarcz András Józsefné 

2. Heltai Zsuzsanna 

3. Bazsikné Kővári Krisztina Magdolna 

4. Bodó Zsófia Etelka 

5. Tóth Dánielné 

6. Brázda Antalné 

7. Veres Béla 

8. Moskovszky László 

 

Jelen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Ve.)  221. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 3 napon belül Pest Megyei Területi Választási 

Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással a Helyi 

Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (2112 Veresegyház, Fő út 35.), 

telefaxon (28/588-646) elektronikus levélben (jegyzo@veresegyhaz.hu) lehet benyújtani. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított 

harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. szeptember 13. napján 16 óráig megérkezzen. A 

határidő jogvesztő. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve.223.§ (3) bekezdés szerinti alapját, jogszabálysértés 

megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel 

rendelkező nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet 

esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 

fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A tárgyi fellebbezés illetékmentes.  

 

 

 

 

mailto:jegyzo@veresegyhaz.hu


 

I N D O K O L Á S 

 

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ jelölő szervezet képviseletében Schwarcz András 

Józsefné bejelentette a jelölő szervezet önálló kompenzációs listáját, amelyet a Helyi 

Választási Iroda 2019. szeptember 09-én átvett. 

 

A választási iroda ellenőrizte a kompenzációs lista bejelentés formai és tartalmi elemeit és 

megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul kitöltésre került. 

 

A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek megfelel, 

ezért a kompenzációs lista nyilvántartásba vétele tárgyában a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

 

A határozat a fenti jogszabályhelyeken túl a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) 

bekezdésén, 46.§-án, 129 §-án, 307/J. §-án, valamint a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5§-án, 11.§ (1) bekezdésén a 

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221§-án, 224.§-án valamint 307/P.§ (2) bekezdésén, az 

illetékekről tájékoztatás az illetékekről szóló 190. évi XCIII. törvény 33§ (2) bekezdés 

1.pontján alapul. 

A HVB hatáskörét a Ve. 132§-a, 304.§ c) pontja, továbbá 307/I.§ (2) bekezdése alapozza 

meg. 

 

Veresegyház, 2019. szeptember 10. 

        

  

 

           Lebek László  

 

               HVB elnök 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


