
 

Jánossomorja Város Helyi Választási Bizottságának 

35/2019. (IX.06.) sz. HVB határozata 

képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. §-ában és 

307/G. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Kempf Ákos (9241 Jánossomorja, 

……………...) egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének kérelme tárgyában meghozta a 

következő  

 

h at á ro za to t :  

 

Kempf Ákos független jelöltet (9241 Jánossomorja, ……………………...) nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül személyesen, levélben, telefaxon vagy 

elektronikus levélben a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani – 

jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott 

határozata ellen – az e határozatot hozó Helyi Választási Bizottságnál (9241 Jánossomorja, Szabadság 

utca 39., e-mail: hvb@janossomorja.hu, fax: +36 96 226 145).  

 

A fellebbezésnek legkésőbb a meghozataltól számított harmadik napon 16 óráig meg kell érkeznie. 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.  

 

Fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.  

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: a fellebbezés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – a postai értesítési címét, a fellebbezés 

benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem 

rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságot 

igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba vételi-számát. A fellebbezésben felhozhatók új tények és bizonyítékok is. 

 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.  

 

A fellebbezés tárgyi illetékmentes. 

 

I N DOK OL ÁS  

 

Kempf Ákos független egyéni listásjelölt a 2019. október 13. napjára kitűzött Helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán (a továbbiakban: választás) egyéni listás jelöltként 

nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Jánossomorja Város Helyi Választási Bizottságnál (a 

továbbiakban: HVB), melyhez benyújtotta 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 20/2019. (VII.30.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 14. 



 

melléklet szerinti E2 „Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán” elnevezésű formanyomtatványt, valamint az ajánlóíveket, melyeket a Jánossomorjai 

Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) 2019. 

szeptember 06. napján átvett. 

 

A HVI a jelölt adatait és választójogát, valamint az ajánlóíveken szereplő ajánlások közül 52 darab 

ajánlást – a HVB döntésének előkészítése érdekében a központi névjegyzék és a szavazókörök 

nyilvántartása alapján a választási informatikai rendszerben ellenőrzött. Az ellenőrzés a Ve. 122. § és 

125. §-127. §-ában foglaltakra terjedt ki. A HVB tudomásul vette a HVI ellenőrzés eredményét, 

miszerint eléri a jelölt ajánláshoz szükséges számot az érvényes ajánlások száma.  

 

Megállapításra került, hogy a bejelentés formai és tartalmi elemei hiánytalanul kitöltésre kerültek az 

IM rendeletben és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) 

foglaltaknak megfelelően, valamint a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív 

igénylésekor az IM rendelet 9. melléklete szerinti A4 „Ajánlóív igénylése jelölt a helyi 

önkormányzati választáson” elnevezésű nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői/polgármesteri megbízatással, illetve megválasztása 

esetén a képviselői/polgármesteri megbízatással összeférhetetlen tisztségéről lemond.  

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) 

bekezdése, valamint a HVI vezetőjének 2019. augusztus 08. napján kelt határozata alapján 

Jánossomorja Város településen a jelölt állításhoz legalább 51 választópolgár érvényes ajánlása 

szükséges. A HVB megvizsgálta a HVI által ellenőrzött ajánlóívek adattartalmát, valamint, hogy a 

jogszabályi követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a megállapított határt. A 

HVB megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a meghatározott határt. 

 

Továbbá megállapítást nyert, hogy a határozathozatal időpontjáig a HVI-től igényelt és átvett összes 

ajánlóívet leadta.  

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelöltet, polgármester-jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet 21. § (1) bekezdése alapján: az egyéni listás és az 

a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A HVB 

megállapította, hogy a bejelentés határidőben és szabályszerűen történt. 

 

A Ve. 307/G. § (2) bekezdése szerint az egyéni listás jelöltet, polgármester-jelöltet a helyi választási 

bizottság veszi nyilvántartásba.  

 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő 

jelöltet, legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.  

 

A fenti megvizsgált feltételek alapján a HVB megállapította, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek 

megfelel, a HVI megállapításai helyesek, ezért a jelölt nyilvántartásba vétele 2019. szeptember 06-i  

HVB ülésen megtörtént.  

 



 

A HVB hatásköre és határozata a Ve. 10. §-ában, 14. § (2) bekezdés d) pontjában, 44. § (1) 

bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 46. §-ában, 120. §-ában, 122.§-ában, 124-127. §-ában, 

132. §-ában, a 304. § c) pontjában, 307/E §-ában, 307/G. § (1)-(2) bekezdésében, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) 

bekezdésében, az IM rendelet 9. és 14. mellékletében, a HVI vezetőjének 2019. augusztus 08. napján 

kelt határozatában foglaltakon; a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 10. § (3) 

bekezdés, 221. §, a 223.-225. §-okban foglaltakon alapul. 

 

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján 

alapul. 

 

Fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

 

Jánossomorja, 2019. szeptember 06. 

 

P.H.    

 

          Fördős Zoltán s.k. 

  Helyi Választási Bizottság  

               elnöke 

Kapják: 

1. Egyéni listás-jelölt 

2. Helyi Választási Iroda (közzétételhez, informatikai rendszerben rögzítéshez) 

3. Irattár 

 


