
Albertirsai  Helyi Választási Bizottság 

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. 

Tel: 53/570-050, Fax: 53/370-175 

 

89/2019. (IX.10.) HVB határozat 

az Ifjúság a Fejlődő  Albertirsáért Egyesület  jelölő szervezet kompenzációs lista  

nyilvántartásba vételéről 

 

Az Albertirsa Helyi Választási Bizottság az Ifjúság a Fejlődő  Albertirsáért  Egyesület    jelölő 

szervezet   bejelentése alapján  meghozta az alábbi  

 

                                                                           határozatot:  

 

Az Albertirsai Helyi  Választási Bizottság az Ifjúság a Fejlődő  Albertirsáért  Egyesület  

jelölő szervezet kompenzációs listáját 8 jelölttel,  a listán szereplő sorrendben   

nyilvántartásba veszi:  

 

1. Gér Mihály Tamás   

2. Kerekes-Simon Angéla     

3.  Sályi Anetta   

4.  Kamarás István    

5.  Könyves Dóra    

6.  Szabó Ramóna  

7.  Szekeres Pál  János  

8. Vajas Zsolt 

 

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 13-án 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. 

mailto:titkarsag@albertirsa.hu


 

Indoklás 

 

Az Ifjúság a Fejlődő  Albertirsáért Egyesület  jelölő szervezet jelöltet állított Albertirsa mind a 

8 egyéni választókerületében, így kompenzációs lista állítására jogosult. 

A jelölő szervezet képviseletével megbízott         2019. szeptember 10-én bejelentette az Ifjúság 

a Fejlődő  Albertirsáért  Egyesület kompenzációs listáját, melyen 8 név szerepel, s melyhez 

csatolta a szükséges számú, szabályosan kitöltött személyi lapot is.  

 

A kompenzációs lista bejelentése megfelel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 129. §, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

szóló 2010. évi L. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3)   bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, a 223-

225. §, valamint a 307/P § (2) bekezdése c.) pontján alapul.  

 

 

Albertirsa, 2019. szeptember 10. 

 

                                                                                     Dr.   Kenéz Márta  

                                                                                       HVB Elnök 

 


