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                                                82/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Szemőkné Szedlacsek Judit   Albertirsa, Iskola  u. 5. sz. alatti lakos  a Dolina Pestvidéki 

Szlovákok Regionális  Egyesülete   jelölő szervezet  nemzetiségi  jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

Albertirsa Helyi Választási Bizottság a szlovák  nemzetiség 2019. október 13. napjára 

kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán, Szemőkné Szedlacsek Juditot, 

a   Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális  Egyesülete jelöltjét, Albertirsa település 

szlovák  nemzetiségi egyéni    képviselőjelöltjeként  nyilvántartásba veszi.  

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben értintett természetes és jogi személy, 

jogi személyiség nélküli szervezet a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést nyújthat be. 

 

A fellebbezést Albertirsa Helyi Választási Bizottsághoz (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kell 

benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon, 2019. 

szeptember 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának 

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. 

 

INDOKOLÁS 

Szemőkné Szedlacsek Judit   2019.  szeptember 9-én, mint a Dolina Pestvidéki Szlovákok 

Regionális  Egyesülete   által jelölt szlovák  nemzetiségi képviselőjelölt  1 db ajánlóív 

átadásával kérte a nyilvántartásba vételét, a szükséges ajánlások, illetve a kitöltött  E3 jelű  

formanyomtatvány  egyidejű benyújtásával. 

A Helyi Választási Iroda  az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125-127. §-ban foglaltak szerint 

elvégezte és megállapította, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Tv. 59. § 

(1) bekezdésében foglaltak szerint a jelöléshez szükséges 5 db érvényes választópolgári ajánlás 

rendelkezésre áll. 

A Helyi Választási Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy 

Szemőkné Szedlacsek Judit   a szlovák  nemzetiségi  képviselőjelöltként történő nyilvántartási 

kérelme a törvényben meghatározott követelményeknek megfelel, a szükséges számú ajánlással 



rendelkezik, ezért a mai napon nyilvántartásba veszi.  

A HVB határozatát a választási eljárásról szóló 2013. év XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)  

307/G. §-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hozta meg. 

A fellebbezés benyújtására a Ve. 221. §-ában, a 223. § (1)-(3) bekezdéseiben, a 224. § (1)-(4) 

bekezdéseiben, a 225. §-ában, valamint a 307/P. § (2)  bekezdés c) pontjában foglaltak, a 

jogvesztő határidő számítására a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 

vonatkoznak. 

 

Albertirsa, 2019. szeptember 10. 

 

                                                                                     Dr.   Kenéz Márta  

                                                                                       HVB Elnök 

 


