Kivonat
A Szegedi Helyi Választási Bizottság 2014. november 6. napján megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
296/2014. (XI. 06.) HVB sz. határozat
A Szegedi Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati
polgármesterek
választásán
FIDESZ-MAGYAR
POLGÁRI
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT; Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti
megszerzett, majd 2014. október 27. napjával megüresedett kompenzációs listás
betöltését az alábbiak szerint állapítja meg:

képviselők és
SZÖVETSÉG;
Társulása által
mandátumának

A megüresedett kompenzációs listás mandátumot
Rózsavölgyi József György,
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG; KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT;
Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása jelöltje szerezte meg.
A határozat ellen a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat
be. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a Csongrád Megyei
Területi Választási Bizottságnak címezve, a Szegedi Helyi Választási Bizottsághoz (6720 Szeged,
Kiss Ernő u. 3., fax: 06-62-564-465, e-mail: valasztas@szeged.eu) kell benyújtani úgy, hogy az
legkésőbb 2014. november 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre nyitva álló határidő
jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell


a kérelem hivatkozási 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 magyar
állampolgárságát igazoló okiratának 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.
Indokolás
A Szegedi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.
évi általános választásán az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított, jogerős szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette a töredékszavazatokat.

A töredékszavazatok száma összesen 29.102 (JOBBIK 3.971, FIDESZ-KDNP-L.É.T. Egyesület
18.163, MSZP-DK-EGYÜTT-PM-Szegedért 3.893, LMP 3.075).
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 1516. §-aiban foglalt eljárásnak megfelelően kerültek kiosztásra - figyelembe véve, hogy csak az a lista kaphat mandátumot, amely az összes töredékszavazat 5%-át, három vagy több jelölőszervezet
esetén 15 %-át meghaladó szavazatot kapott - a listás mandátumok, az alábbiak szerint: a JOBBIK 1
darab, a FIDESZ-KDNP-L.É.T. Egyesület 6 darab, az LMP 1 darab mandátumot szerzett.
A FIDESZ-KDNP-L.É.T. Egyesület listájáról mandátumot szerzett dr. Bródi János, aki 2014. október 27. napjával lemondott képviselői megbízatásáról.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. §
(2) bekezdésében, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 207/A. §-ában
foglaltak értelmében, ha a kompenzációs listán megválasztott képviselő kiesik, a helyére lépő
jelöltet a jelölő szervezetnek a megüresedéstől számított 30 napon belül kell az eredetileg
bejelentett listáról a helyi választási bizottsághoz bejelentenie. Amennyiben a határidőig ezt nem
teszi meg, akkor a megüresedett helyre listán soron következő jelölt lép.
A jelölő szervezet 2014. november 5-én a Választási Bizottság elnökének címezve írásban
nyilatkozott, hogy a megüresedett mandátum betöltésére a kompenzációs listán kilencedikként
szereplő Rózsavölgyi József Györgyöt jelölik.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesültek,
ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Szegedi Helyi Választási Bizottság határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 307/N. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva ugyanezen jogszabály 207/A. §-a,
valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 15-16. § és 21. §-ai alapján hozta meg.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. §
(2) bekezdés c) pontjának, a 221. § (1) bekezdésének, a 223-224.§-ainak, valamint a 241. § (2)
bekezdésének b) pontjának rendelkezésén alapul.
Szeged, 2014. november 6.
Dr. Szabó Imre
elnök
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Dr. Bródi János
Rózsavölgyi József György
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM, mint jelölő szervezet,
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG; KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT;
Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása, mint jelölő szervezet,
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT; DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ; EGYÜTT – A
KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA; PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, Összefogás
Szegedért Egyesület, mint jelölő szervezet
LEHET MÁS A POLITIKA, mint jelölő szervezet,
Irattár

