
Jegyzőkönyv 

készült az Albertirsa Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 10-én a  17.00 órai  ülésén,  

az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében . 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Napirend: 1. Nemzetiségi jelöltek nyilvántartásba vétele 

                 2.  A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választás jelöltjeinek, illetőleg kompenzációs  lista  nyilvántartásba vétele 

                 3.   Kompenzációs listák  sorrendjének sorsolása 

 

A HVB elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a HVB  2    fővel 

határozatképes.  

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

78/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Jakab József   2700 Cegléd, Béke u. 12. sz. alatti lakos  a Cigány Önkormányzatok és 

Roma Civil  Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete   jelölő szervezet  nemzetiségi  

jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

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

kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán, Jakab Józsefet, a Cigány 

Önkormányzatok és Roma Civil szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete  jelöltjét, 

Albertirsa település roma  nemzetiségi  képviselőjelöltként 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-én 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 

 

Jakab József  2700 Cegléd, Béke u. 12. sz. alatti lakos  2019.  szeptember 9-én, mint  a Cigány 

Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi  Egyesülete   által jelölt roma 

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 Jakab 

József a roma 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. 

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

79/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Maka István  Albertirsa, Liget u. 27. sz. alatti lakos  a Cigány Önkormányzatok és Roma 

Civil Szervezetek Érdekvédelmi  Egyesülete   jelölő szervezet  nemzetiségi  jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

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

kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán, Maka Istvánt, a Cigány 

Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi  Egyesülete   jelöltjét, Albertirsa 

település roma  nemzetiségi     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 

 

Maka István   2019.  szeptember 9-én, mint a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 

Szervezetek Érdekvédelmi  Egyesülete   által jelölt roma 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  Maka 

István  a roma 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. 

 

 

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

80/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Kövesdi János Tamás  Albertirsa, Orgona  u. 18.  sz. alatti lakos  a Cigány 

Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi  Egyesülete   jelölő szervezet  



nemzetiségi  jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

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

kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választásán, Kövesdi János Tamást, a  

Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi  Egyesülete   jelöltjét, 

Albertirsa település roma  nemzetiségi     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 

 

Kövesdi János Tamás   2019.  szeptember 9-én, mint a  Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 

Szervezetek Érdekvédelmi  Egyesülete   által jelölt roma 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 Kövesdi 

János Tamás  a roma 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. 

 

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

                                                 81/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Nagy-Gyevi Péter Pálné  Albertirsa, Köztársaság u. 59. 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, Nagy-Gyevi Péter Pálnét, 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 

Nagy-Gyevi Péter Pálné   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 Nagy-

Gyevi Péter Pálné  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.  

 

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

                                                 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. 

 

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

                                                 83/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Motyovszki Zsuzsánna  Albertirsa, Szondy u. 4. 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, Motyovszki Zsuzsánnát, 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 

Motyovszki Zsuzsánna   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 

Motyovszki Zsuzsánna   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. 

 

 

  2.  A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választás 

jelöltjeinek, illetőleg kompenzációs  lista  nyilvántartásba vétele 

 

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

84/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Gér Mihály Tamás  Albertirsa, Győzelem köz 2. sz. alatti lakos  az Ifjúság a Fejlődő 

Albertirsáért Egyesület  jelölő szervezet 01. sz. egyéni választókerületi jelöltjének 

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 Gér Mihály Tamás   2730  Albertirsa,  Győzelem 

köz 2. sz. alatti lakost az Ifjúság a Fejlődő Albertirsáért 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 01. 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 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. 

 

Indoklás 

 

Gér Mihály Tamás  2730 Albertirsa, Győzelem köz 2. sz. alatti lakos nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte   a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásán Albertirsa városban   az Ifjúság a Fejlődő Albertirsáért Egyesület  jelölő szervezet 

az Albertirsa 01. sz. választókerületben egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként.  A jelölt  

2019. szeptember 09. napján, törvényes határidőn belül   10   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 10 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.  

mailto:titkarsag@albertirsa.hu


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 01. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 13  fő 

választókerületi  választópolgár ajánlása szükséges. 

A Választási Iroda tájékoztatás a szerint    15  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  Gér Mihály Tamás  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.  

 

 A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

85/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Dr Janik Zoltán  1089 Budapest, Sárkány utca 6-10 4/18. sz. alatti lakos  független jelölt 

nyilvántartásba vételéről 

 

Az Albertirsa Helyi Választási Bizottság  Dr Janik Zoltán  bejelentése alapján  meghozta az 

alábbi  

 

                                                                           határozatot:  

 

Az Albertirsai Helyi  Választási Bizottság Dr Janik Zoltán 1089 Budapest, Sárkány u. 6-

10. 4/18. sz. alatti lakost  a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választásán,  a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. §-a 

alapján - az Albertirsa 01. sz. választókerületében -  független jelöltként 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 13-én 16.00 óráig – a Helyi Választási Bizottsághoz 

megérkezzen.  

mailto:titkarsag@albertirsa.hu


 

 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 

 

Dr. Janik Zoltán 1089 Budapest, Sárkány u. 6-10. 4/18. sz. alatti lakos nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte   a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásán Albertirsa városban független jelöltként  az Albertirsa 01. sz. választókerületben 

egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként.  A jelölt  2019. szeptember 09. napján, törvényes 

határidőn belül   3   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 3 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 01. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 13  fő 

választókerületi  választópolgár ajánlása szükséges. 

A Választási Iroda tájékoztatás a szerint    21  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  Dr. Janik Zoltánt független  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.   

 



A HVB egyhangú   2   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

86/2019. (IX.10.) HVB határozat 

 Könyves Károly  2730  Albertirsa, Köztársaság u. 119. sz. alatti lakos független 

jelöltnek  a    02.  sz. egyéni választókerületi jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

Az Albertirsa Helyi Választási Bizottság Könyves Károly független jelölt    bejelentése 

alapján  meghozta az alábbi  

 

                                                                           határozatot:  

 

Az Albertirsai Helyi  Választási Bizottság Könyves Károly  2730  Albertirsa, Köztársaság 

u. 119 . sz. alatti lakost a 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 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. 

 

 

Indoklás 

 

Könyves Károly 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 119.  sz. alatti lakos nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte  független jelöltként   a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásán Albertirsa városban  az Albertirsa 02. sz. 

választókerületben egyéni választókerületi képviselőjelöltjeként.  A jelölt  2019. szeptember 

09. napján, törvényes határidőn belül   10   db ajánlóív átadásával a kérte nyilvántartásba vételét 
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a Helyi Választási Bizottságnál (továbbiakban: HVB).  A HVB megállapította, hogy a jelölt a 

Helyi Választási Irodától igényelt és átvett 10 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    15 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  Könyves Károlyt  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.  

 

A HVB egyhangú   2   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

87/2019. (IX.10.) HVB határozat 

 Fazekas László  2730  Albertirsa, Somogyi B. u. 26 . sz. alatti lakos  független 

polgármester  jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Albertirsa Helyi Választási Bizottság  Fazekas László  független polgármester jelölt 

bejelentése alapján  meghozta az alábbi  

 

                                                                           határozatot:  

 

Az Albertirsai Helyi  Választási Bizottság Fazekas László   2730  Albertirsa, Somogyi B. 

u. 26. sz. alatti lakost  független polgármester  jelöltként  – a 2019. évi helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választásán,  a  választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 132. §-a alapján  -  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 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. 

 

 

Indoklás 

 

Fazekas László  2730 Albertirsa, Somogyi B. u. 26. sz. alatti lakos nyilvántartásba vételét 

kezdeményezte   a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásán Albertirsa városban, független  polgármester-jelöltként.   A jelölt  2019. szeptember 

09. napján, törvényes határidőn belül    248     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  250   db ajánlóívből 248 db-ot  leadott. A 

hiányzó: 09473B0150-09473B0151 sorszámú. 

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 300   választópolgár    

ajánlása szükséges polgármester jelölt állításhoz, a  HVI Vezetője az  2019. augusztus 08-i 

közleménye szerint.   

A Választási Iroda tájékoztatás a szerint   339  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  Fazekas Lászlót  független  polgármester  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 
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(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.  

 

A HVB egyhangú   2   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

88/2019. (IX.10.) HVB határozat 

 a Függetlenek Albertirsáért Egyesület  jelölő szervezet kompenzációs lista  

nyilvántartásba vételéről 

 

Az Albertirsa Helyi Választási Bizottság a   Függetlenek Albertirsáért Egyesület    jelölő 

szervezet   bejelentése alapján  meghozta az alábbi  

 

                                                                           határozatot:  

 

Az Albertirsai Helyi  Választási Bizottság a Függetlenek Albertirsáért  Egyesület  jelölő 

szervezet kompenzációs listáját 8 jelölttel,  a listán szereplő sorrendben   nyilvántartásba 

veszi:  

 

 

1.  Major Judit Mária    

2.  Sági Józsefné  

3.  Jansik Erika  

4.  Szemőkné Szedlacsek Judit 

5.  Kovács Lászlóné  

6.  Lestár Istvánné  

7.  Benkő Tibor Sándor 

8.  Dudás Krisztián  

 

 

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, 
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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 

 

A Függetlenek Albertirsáért Egyesület  jelölő szervezet jelöltet állított Albertirsa mind a 8 

egyéni választókerületében, így kompenzációs lista állítására jogosult. 

A jelölő szervezet képviseletével megbízott Major Judit Mária  2019. szeptember 10-én 

bejelentette a Függetlenek 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.  

 

A HVB egyhangú   2   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

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. 

 

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    Gér Mihály Tamás     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.  

 

A HVB egyhangú   2   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

90/2019. (IX.10.) HVB határozat 

 a Polka  Összefogás Egyesület  jelölő szervezet kompenzációs lista  nyilvántartásba 

vételéről 
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Az Albertirsa Helyi Választási Bizottság a   Polka  Összefogás Egyesület   jelölő szervezet   

bejelentése alapján  meghozta az alábbi  

 

                                                                           határozatot:  

 

Az Albertirsai Helyi  Választási Bizottság a Polka Összefogás Egyesület  jelölő szervezet 

kompenzációs listáját 8 jelölttel,  a listán szereplő sorrendben   nyilvántartásba veszi:  

 

 

1.   Losó Tibor   

2.   Kerepeszki Norbert  

3.   Kása Zoltán     

4.   Gulyás Zsoltné  

5.   Kotyinszki Tiborné   

6.   Kovács Károly Róbert   

7.   Kele Dániel  

8.   Ambrózi Gábor 

 

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. 

 

Indoklás 

 

A Polka  Összefogás Egyesület  jelölő szervezet jelöltet állított Albertirsa mind a 8 egyéni 

választókerületében, így kompenzációs lista állítására jogosult. 

A jelölő szervezet képviseletével megbízott     Kerepeszki Norbert        2019. szeptember 10-

én bejelentette a Polka Összefogás Egyesület  kompenzációs listáját, melyen 8 név szerepel, s 

melyhez csatolta a szükséges számú, szabályosan kitöltött személyi lapot is.  

mailto:titkarsag@albertirsa.hu


 

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.  

 

 

3. Kompenzációs listák  sorrendjének sorsolása 

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

                              91/2019. (IX.10.) HVB határozat 

Az Albertirsai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán állított  (bejelentett és 

nyilvántartásba vett)   kompenzációs listák sorsolása tárgyában meghozta a következő            

 

                                                   határozatot:  

 

Az Albertirsai Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett 

kompenzációs listák sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint 

állapítja meg:  

 

1. Függetlenek  Albertirsáért Egyesület  

2. FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 

3. Cél-Tegyük a Városunkat Naggyá Egyesület 

4. Polka Összefogás Egyesület  

5. Ifjúság a Fejlődő Albertirsáért Egyesület 

 

A határozat ellen  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)  

160. §-a alapján   meghozott, a kompenzációs listák sorrendjének sorsolásáról szóló határozata 

ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve 239. §--a alapján a sorsolás törvényessége elleni 

jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe 

foglalható.   

                                                     

                                                         Inkokolás 

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – 

annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – 

sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 

16 óra után végzi el.  



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október  13. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló     19/2019. (VII.29.) 

IM rendelet  34.§ (2) bekezdése   szerint a HVB a bejelentett listák sorrendjének sorsolását 

2019. szeptember 10-én 16.00 óra után végzi el.  

A HVB a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választására bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 5 kompenzációs  lista  sorrendjének 

sorsolását elvégezte, amit  jelen határozat rendelkező része tartalmazza.  

 

A HVB egyhangú   2  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Több nyilvántartásba vételi kérelem nem lévén a HVB       -kor befejezte munkáját.  

 

                                                                        K.m.f. 

 

 

----------------------------------                           -------------------------------------- 

                                                   

 Kovács Zoltánné dr.                                         dr. Kenéz Márta 

     HVI Vezető                                                         HVB Elnök                                                                                          


