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29/2019. (IX.04.) HVB határozat 

            Szilágyi Krisztián  2730 Albertirsa, Vinnyica u. 8.  B lph. 2. em. 4. ajtó sz. alatti 

lakos  a  CÉL- Tegyük a Városunkat Naggyá Egyesület  jelölő szervezet 02. sz. egyéni 

választókerületi jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

Az Albertirsa Helyi Választási Bizottság a CÉL-Tegyük a Városunkat Naggyá Egyesület  

jelölő szervezet   bejelentése alapján  meghozta az alábbi  

 

                                                                           határozatot:  

 

Az Albertirsai Helyi  Választási Bizottság Szilágyi Krisztián  2730  Albertirsa, Vinnyica u 

8. B lph. 2. em. 4. ajtó  sz. alatti lakost a  CÉL-Tegyük a Városunkat Naggyá Egyesület  

jelölő szervezet egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként  – a 2019. évi helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán,  a  választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. §-a alapján - az Albertirsa 02. sz. 

választókerületében -  nyilvántartásba veszi.  

 

Jelen határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási 

Bizottságnak címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési 

jogkörben hozott határozat megváltoztatása irányt a helyi Választási Bizottsághoz. A 

fellebbezést személyesen, levélben (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.) faxon (53//370-175) 

vagy elektronikus levélben (titkarsag@albertirsa.hu) úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati 

határidő lejártáig  -  2019. szeptember 7-én 16.00 óráig – a Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen.  

 

 A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a hivatkozást,  

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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés, 

illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy 

elektronikus levélcímét. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A 

jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának 

csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. 

 

Indoklás 

 

Szilágyi Krisztián 2730 Albertirsa, Vinnyica u. 8. B lph. 2 em. 4 ajtó. sz. alatti lakos 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte   a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásán Albertirsa városban   a  CÉL-Tegyük a Városunkat 

mailto:titkarsag@albertirsa.hu


Naggyá Egyesület  jelölő szervezet az Albertirsa 02. sz. választókerületben egyéni 

választókerületi képviselőjelöltjeként.  A jelölt  2019. szeptember 02. napján, törvényes 

határidőn belül   5    db ajánlóív átadásával a kérte nyilvántartásba vételét a Helyi Választási 

Bizottságnál (továbbiakban: HVB).  A HVB megállapította, hogy a jelölt a Helyi Választási 

Irodától igényelt és átvett 5 db ajánlóívet leadott.  

A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: Választási Iroda) az ajánlóíveken összegyűjtött 

ajánlásokat a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek adataival történő 

összevetése  útján ellenőrizte.  

Az egyéni választókerületi jelölt jelöléséhez Albertirsa Városában a választókerület   

választópolgárainak legalább 1 %-ának  ajánlása szükséges. A HVI Vezetőjének 2019. 

augusztus 08-i közleménye alapján az 02. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 14  fő 

választókerületi  választópolgár ajánlása szükséges. 

A Választási Iroda tájékoztatás a szerint     16    db ajánlás tételes ellenőrzését elvégezte, ebből  

megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a jelöléshez szükséges számot eléri, így a 

további ajánlások tételes ellenőrzését – a Ve. 127. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával 

mellőzte.  

Tekintettel  arra, hogy a jelölt bejelentése valamennyi törvényes feltételnek megfelel, ezért az 

Albertirsai HVB  Szilágyi Krisztiánt  jelölő szervezet jelöltjeként a  rendelkező részben 

foglaltak szerint  nyilvántartásba veszi egyéni választókerületi jelöltként.  

A HVB jelen határozatát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 

Ve.) 46. §-a, 124-127. §-ai, 132. §-a, valamint 307/G § (1) és (2) bekezdése, továbbá a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés b./ pontja alapján hozta. A jogorvoslatról szóló 

tájékoztatás a Ve. 10. § (3) és a 11. § (2)  bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, a 223 § (1) és (3) 

bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P § (2) bekezdése c.) pontján alapul 

 

Albertirsa, 2019. szeptember 04.  

 

                                                                                     Dr.   Kenéz Márta  

                                                                                       HVB Elnök 

 


