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Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 307/I.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi 

Határozatot 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választására a Mi Hazánk Mozgalom 
kiskunhalasi kompenzációs listáját 2019. szeptember 10. napján az alábbi sorrendben, 10 jelölttel 
nyilvántartásba veszi: 

1. sorszám: Szabadi István 
2. sorszám: Hortobágyi Csaba 
3. sorszám: Víg Istvánné 
4. sorszám: Morvai Zoltánné 
5. sorszám: Ábrahám-Fúrús Miklós 
6. sorszám: Grószné Rausch Adrienne 
7. sorszám: Dr. Farkas László 
8. sorszám: Révész Attila 
9. sorszám: Pakai István János 
10. sorszám: Bíró Beáta 

Jelen határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 
Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Kiskunhalasi HVB-nél (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 
előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 
Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott 
határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon (+36-77-423-612) vagy elektronikus levélben 
(jegyzo@kiskunhalas.hu) lehet benyújtani. A fellebbezésen új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 
harmadik nap 16 órájáig megérkezzen a megtámadott határozatot hozó a Kiskunhalasi HVB-hez. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési 
címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi 
lakcímmel rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát 
igazoló okiratának típusát és számát, vagy 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. 
A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás 
tárgyánál fogva illetékmentes. 

Indokolás 

A Mi Hazánk Mozgalom képviselője Szabadi István 2019. szeptember 9-én jelentette be a jelölő szervezet 
kompenzációs listáját. A kompenzációs listát a 4/2014.(VII.24.) IM rendelet szerinti „L5 jelű Helyi 
önkormányzati választás –Lista bejelentése” megnevezésű nyomtatványon nyújtotta be, illetve mellékelte a 
jelöltek ugyanezen rendelet szerinti „SZ4 jelű Helyi önkormányzati választás- Listán állított jelölt személyi 
lapját, valamint a szükséges nyilatkozatokat. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10.§ (1) 
bekezdése szerint „a 10 000 –nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, 
amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.” 
A Ve. 129.§ (2) bekezdés alapján „A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán 
megszerezhető mandátumok száma.”  
Kiskunhalason 10 egyéni választókerületi, illetve 4 kompenzációs listás mandátum szerezhető. 
A Mi Hazánk Mozgalom 10 egyéni választókerületi jelölt állítását követően - a Helyi Választási Bizottság 
mind a 10 jelöltet nyilvántartásba vette - nyújtotta be 10 jelöltet tartalmazó kompenzációs listáját. 
Választási Bizottság megállapította, hogy a listaállítás megfelel a törvényben támasztott 
követelményeknek, ezért a Mi Hazánk Mozgalom kiskunhalasi kompenzációs listáját nyilvántartásba 
vette. 
A határozat a Ve. 129.§-án, 307/I.§ -án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, valamint 223-
224.§- ain alapul. 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva 
illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok 
érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás. 

Kiskunhalas, 2019. szeptember 10. 

                                                                                                        Dr. Kecskés Patrícia s.k. 
                                                                                                             HVB elnöke 


