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HATÁROZATA

Békés Városi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/I. * szerint 2014. szeptember 09.
16:00-ig bejelentett kompenzációs lista sorrendjét sorsolás útján az alábbiak szerint
határozza meg:

ORSZÁM IELÖI.,Ó SZERVEZET (EK)
1. FIDESZ — MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG
2. - Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör
I JOBBIK MAGYARORSZÁÖERT MOZGALOM
4. Nemzeti Összefogás Békésért Lokálpatrióta Egyesület
5. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy. jogi személyiség nélküli
szervezet —jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a Bizottság mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen — fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen. levélben (cím: 5630
Békés, Petőfi ti. 2.), telefon (66/411-011) vagy elektronikus levélben (e-mail cím:
varoshaza@bckesvaros.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb a Jelen határozat
meghozatalától számított harmadik napon 16 óráig inegérkezzen.

INDOKOLÁS

Szalai László a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT meghatalmazottja, Miklós Lajos a
Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör képviselője, Rácz Attila a FIDESZ-MAGYAR
POLGARI SZOVETSEG meghatalmazottja, Mészáros Sándor a Nemzeti Osszefogás
Békésért Lokálpatrióta Egyesület képviselője, Samu Tamás Gergő a JOBBIK
MAGYARORSZAGERT MOZGALOM meghatalmazottja 2014. szeptember 9. 16:00 —ig
kérte ajelölő szervezet kompenzációs listájának nyilvántartásba véteLét a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19.
mellékletében előírt, szabályszerűen kitöltött L7 jelű fornianyomtatváxmyal. Egyidejűleg
benyújtásra kerültek a listán szereplő jelöltek által aláírt, a Rendelet 22. mellékletében
meghatározott SZ4 jelű formanyomtatványok is.

A Ve. 307/I. (1) bekezdése értelmében a kompenzációs listát legkésőbb a szavazást
megelőző harmincharnhadik napon kell bejelenteni. A Ve. 132. *-a kimondja, hogy az
illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfe]elő listát -- lekésőbb a
bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba vesz.



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
15. *a értelmében a kompenzációs lista a választókerületben összesített töredékszavazatok
arányában kap mandátumot. Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületekben a
jelölő szervezet jelöltjére leadott minden olyan szavazat, arneflyel nem szereztek mandátumot.

A kompenzációs mandátum számítás módja: Össze kell állítani egy táblázatot, amelyben
minden lista neve alatt képezni kell egy számoszlopot. A számoszlop első száma az adott lista
szavazatainak száma. A számoszlop következő számai az adott lista szavazatainak száma
elosztva hárommal, öttel, héttel, rendre az Új osztó az előző osztó kettőveL megnövelt
értéke. Meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot, és amelyik lista
számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot. Ezt követően meg kelt
keresni a következő legnagyobb számot. Amelyik lista oszlopában találjuk, az a lista kap egy
mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni mindaddig, míg kiosztásra kerül az összes
mandátum. Ha a táblázatban előforduló legnagyobb szám keresésekor egyenlő legnagyobb
számok vamtak, akkor az a lista kap mandátumot, amelyik addig még nem szerzett
mandátumot, vagy amelyik kevesebb mandátumot kapott, végezetül, amelyik
listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott. Ha egy kompenzációs lista vagy nemzetiségi
kompenzációs lista több mandátumot kap, mini a listán szereplő személyek száma, a
mandátum betöltetlen marad.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 307/I. * (2) bekezdése biztosítja.

A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. *-a alapján hozta, a fellebbezés lehetőségét a Ve. 221.
(1) bekezdése, valamint 223. * (1) és (3) bekezdése alapján biztosította.

Határidő: azoimal

Felelős: HVB elnök

Békés, 2014. szeptember 9.

elnök


