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5/2019. Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. szám alatti 

emeleti tárgyalótermében 2019. szeptember 9-én 17.00 órától megtartott Alsózsolca Helyi 

Választási Bizottság üléséről 

 

Jelen vannak:  Antal Lászlóné HVB elnök 

              Bodnár Róbert HVB elnök-helyettes 

              Kosárkó Istvánné HVB tag 

              Marcsikné Orosz Emese HVI vezető 

              Thodory Zoltán HVI tag 

 

Antal Lászlóné elnök 

Köszöntötte Alsózsolca Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) ülésén 

megjelenteket. Megállapította, hogy a HVB választott tagjai közül 3 fő jelen van, az ülés 

határozatképes. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 

 

A HVB tagjai 3 igen szavazattal az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadták. 

 

Napirend 

 

1. Polgármester jelöltek, egyéni listás képviselőjelöltek és roma települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele 

Előadó: HVB elnök 

 

2. Választási plakát (szórólapok) megjelentetése és tartalma miatti bejelentéshez 

kapcsolódó döntés meghozatala 

Előadó: elnök 

Antal Lászlóné elnök 

Ismertette a választási iroda által nyilvántartásba vett, ajánlások ellenőrzésének eredményét is 

tartalmazó polgármester jelöltek, egyéni listás képviselőjelöltek és roma települési nemzetiségi 

jelöltek névsorát. Elmondta, hogy a polgármester jelöltek megszerezték a jelöltállításhoz 

szükséges legalább 131 érvényes ajánlást, továbbá valamennyi egyéni listás képviselőjelölt 

megszerezte a jogszabályban meghatározott, a jelöltállításhoz szükséges legalább 44 érvényes 

ajánlást, illetve a roma települési nemzetiségi jelöltállításhoz szükséges legalább 14 érvényes 

ajánlást.  

Kérte a HVB tagjait, hogy Marcsikné Orosz Emese HVI vezetőjének az előző bizottsági 

üléseken adott tájékoztatása figyelembevételével hozzák meg a jelöltek nyilvántartásba 

vételével kapcsolatos döntésüket. 

 

 

1. Polgármester jelölt, egyéni listás képviselőjelöltek és roma települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele 

 

1. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Szilágyi László polgármesterjelölt nyilvántartásba 

vételével kapcsolatban a következő határozatot hozta. 
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Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

33/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Szilágyi László polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Szilágyi László (3571 Alsózsolca, Gagarin út 34.  szám alatti lakos) jelöltet 

független polgármesterjelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12.  napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.  

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

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb 

lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a 

jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások száma legalább 131. 

 

Szilágyi László 2019. szeptember 6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es 

nyomtatvány kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független 

polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 
A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került, a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a polgármesteri megbízással, illetve megválasztása esetén a 

megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Szilágyi Lászlót független 

polgármesterjelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9. 

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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2. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Fodor Ákos jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta.  

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

34/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Fodor Ákos polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Fodor Ákos  (3571 Alsózsolca, Kassai út 19. szám alatti lakos) jelöltet 

független polgármester jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12.  napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

http://www.alsozsolca.hu/
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Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.  

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

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb 

lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a 

jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások száma legalább 131. 

 

Fodor Ákos   2019. szeptember 6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független polgármesterjelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került, a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a polgármesteri megbízással, illetve megválasztása esetén a 

megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága   Fodor Ákost független 

polgármester jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9. 

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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3. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Fenyő Márk jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta.  

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

35/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Fenyő Márk polgármester jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Fenyő Márk (3572 Sajólád, Sport utca 14. szám alatti lakos) jelöltet 

független polgármester jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12.  napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

http://www.alsozsolca.hu/
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Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.  

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

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb 

lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a 

jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások száma legalább 131. 

 

Fenyő Márk 2019. szeptember 9-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független polgármesterjelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került, a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a polgármesteri megbízással, illetve megválasztása esetén a 

megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Fenyő Márkot független 

polgármester jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9. 

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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4. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Szabó László jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta.  

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

36/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Szabó László polgármester jelölt nyilvántartásba vételének elutasításáról 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Szabó László (3571 Alsózsolca, Gagarint út 12. szám alatti lakos) jelölt 

független polgármester jelöltként történő 

 

nyilvántartásba vételét   e l u t a s í t j a. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12.  napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

http://www.alsozsolca.hu/
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Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.  

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

9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb 

lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a 

jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások száma legalább 131. 

 

Szabó László 2019. szeptember 9-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független polgármesterjelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta, mely szerint Szabó László független 

polgármesterjelölt által leadott és feldolgozott érvényes ajánlóívek száma 13 db, a rögzített 

ajánlások száma 98 db volt, melyből az érvényes ajánlások száma 51 db, érvénytelen ajánlások 

száma 47 db. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a leadott ajánlóíveken az 

érvényes ajánlások száma (51 db) nem érte el a jelöltállításhoz szükséges számot (131). 

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Szabó László független 

polgármester jelöltként történő nyilvántartásba vételét elutasította. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9. 

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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5. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Fodor Ákos jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta.  

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

37/2019. (IX. 5.) határozata 

 

Fodor Ákos képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Fodor Ákos (3571. Alsózsolca, Kassai út 19.  szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12.  napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Fodor Ákos 2019. szeptember 6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került, a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Fodor Ákost független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9. 

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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6. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Detvai Roland jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta.  

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

38/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Detvai Roland képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Detvai Roland (3571 Alsózsolca, Görgey út 24. szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Detvai Roland 2019. szeptember 6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es 

nyomtatvány kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás 

jelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került, a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Detvai Rolandot független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9. 

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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7. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Szabó Péter jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta.  

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

39/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Szabó Péter képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Szabó Péter  (3571 Alsózsolca, Lévay József út 23. 1/2.  szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Szabó Péter 2019. szeptember -6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került, a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Szabó Pétert független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 



 16 

8. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Győrfi József jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

40/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Győrfi József képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Győrfi József  (3571 Alsózsolca, Bocskai út 37. szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Győrfi József  2019. szeptember 6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Győrfi Józsefet független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnö 
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9. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Orosz Sándor jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

41/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Orosz Sándor képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Orosz Sándor  (3571 Alsózsolca, Rákóczi út 42.  szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Orosz Sándor  2019. szeptember 6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Orosz Sándort független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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10. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Vadász Sándorv jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

42/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Vadász Sándor  képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Vadász Sándor  (3571 Alsózsolca, Klapka György út 3. szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Vadász Sándor 2019. szeptember 6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es 

nyomtatvány kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás 

jelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Vadász Sándort független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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11. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Dobai Miklós jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

43/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Dobai Miklós képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Dobai Miklós (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 210. szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Dobai Miklós 2019. szeptember 6-án az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Dobai Miklóst független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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12. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Nagy Levente Csaba jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

44/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Nagy Levente Csaba képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Nagy Levente Csaba (3571 Alsózsolca, Herman Ottó út 8/1.szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Nagy Levente Csaba 2019. szeptember 9-én az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es 

nyomtatvány kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás 

jelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Nagy Levente Csabát független 

egyéni listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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13. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Szabó László jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

45/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Szabó László képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Szabó László (1974) (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 54. szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Szabó László 2019. szeptember 9-én az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Szabó Lászlót független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 



 28 

14. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Fenyő Márk jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

46/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Fenyő Márk képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Fenyő Márk (3572 Sajólád, Sport utca 14. szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Fenyő Márk 2019. szeptember 9-én az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága  

Fenyő Márkot független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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15. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Lakosiné Trungel Katalin jelölt nyilvántartásba 

vételével kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

47/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Lakosiné Trungel Katalin képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Lakosiné Trungel Katalin (3571 Alsózsolca, Zrínyi út 26. szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Lakosiné Trungel Katalin 2019. szeptember 9-én az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es 

nyomtatvány kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás 

jelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Lakosiné Trungel Katalint 

független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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16. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Szabó László jelölt nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

48/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Szabó László képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 307/G. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán 

 

Szabó László (1950) (3571 Alsózsolca, Gagarint út 12. szám alatti lakos) jelöltet 

független egyéni listás képviselő jelöltként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását 2019. október 13. napjára kitűzte. 

http://www.alsozsolca.hu/
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni 

listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 

d) 10 000 lakosig 8 fő.” 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 307/G. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a 

szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, akit a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetője a 4/2019. (VIII. 8.) határozatával megállapította az egyéni listás képviselőjelölt, 

valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. Az Övjt. 9. § (1) 

bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület 

választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, ez alapján a jelöltállításhoz szükséges 

érvényes ajánlások száma legalább 44. 

 

Szabó László 2019. szeptember 9-én az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E2-es nyomtatvány 

kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte független egyéni listás jelöltként történő 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetve megválasztása esetén a 

képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségről lemond.  

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Szabó Lászlót független egyéni 

listás jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 
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17. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Erdei-Nagy Norbert roma települési nemzetiségi jelölt 

nyilvántartásba vételével kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

49/2019. (IX. 9.) határozata 

 

Erdei-Nagy Norbert roma települési nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 318. (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 

választásán 

 

Erdei-Nagy Norbert (3571 Alsózsolca, Bartók Béla út 25. szám alatti lakos) jelöltet 

„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség  

jelölő szervezet jelöltjét  

roma települési nemzetiségi jelölként 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

http://www.alsozsolca.hu/
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A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki. 

A határozat 7. számú melléklet „I. Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választása” nevű pontjában sorolja fel azon településeket, ahol a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választását kitűzte, és egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz 

szükséges ajánlások számát. Ennek alapján Alsózsolca településen a megválasztható 

képviselők száma 5 fő, a szükséges érvényes ajánlások száma 14.  

 

A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 51. § (1) 

bekezdés b) pontja szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma öt fő, ha 

a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján 

a településen legalább száz fő. 

Az Njtv. 58. §-a szerint a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 318. § (1) és (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, 

akit a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

Erdei-Nagy Norbert 2019. szeptember 9-én az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E3-as 

nyomtatvány kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte a „LUNGO DROM” 

Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjeként roma települési nemzetiségi 

jelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 

tisztsége, mely összeférhetetlen a nemzetiségi képviselői megbízással, illetve megválasztása 

esetén az összeférhetetlenséget megszünteti. A jelölt az Njtv. 54. §-ában foglalt feltételeknek 

megfelel. 

 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Erde-Nagy Norbertet roma 

települési nemzetiségi jelöltként nyilvántartásba vette.   
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A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 

 

18. A Helyi Választási Bizottság az iratok teljes körű vizsgálatát követően 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül Horváthné Rácz Mária roma települési nemzetiségi 

jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatban a következő határozatot hozta. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság 

50/2019. (IX. 5.) határozata 

 

Horváthné Rácz Mária roma települési nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ában és 318. § (2) bekezdésében foglalt 

rendelkezésekre - a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 

választásán 

 

Horváthné Rácz Mária (3571 Alsózsolca, Ifjúság út 14. szám alatti lakos) jelöltet 

„LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség  

jelölő szervezet jelöltjét  

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat nyilvánosságra hozatalát az 

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.) hirdetőtábláján, 

valamint Alsózsolca Város Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu) való haladéktalan 

közzététel útján.  

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi 

személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon, vagy 

elektronikus levélben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3525 

Miskolc, Városház tér 1.) címzett, az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottságánál (3571 

Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) előterjesztett illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. napján 16.00 óráig 

megérkezzen az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottsághoz. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:  

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti 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 

http://www.alsozsolca.hu/
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azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve 

kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás 

 

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki. 

A határozat 7. számú melléklet „I. Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választása” nevű pontjában sorolja fel azon településeket, ahol a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választását kitűzte, és egyidejűleg meghatározta a jelöltállításhoz 

szükséges ajánlások számát. Ennek alapján Alsózsolca településen a megválasztható 

képviselők száma 5 fő, a szükséges érvényes ajánlások száma 14.  

 

A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 51. § (1) 

bekezdés b) pontja szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma öt fő, ha 

a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján 

a településen legalább száz fő. 

Az Njtv. 58. §-a szerint a választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. 

 

A Ve. 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a 

nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. 

A Ve. 125. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi és az 

ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba 

vételére illetékes választási bizottságot. 

A Ve. 318. § (1) és (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet 

legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2019. szeptember 9.) kell bejelenteni, 

akit a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba. 

 

A Ve. 132. §-a szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek 

megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik 

napon – nyilvántartásba vesz.” 

 

Horváthné Rácz Mária 2019. szeptember 9-én az egyéni jelölt bejelentésére szolgáló E3-as 

nyomtatvány kitöltésével, valamint az ajánlóívek leadásával kérte a „LUNGO DROM” 

Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltjeként roma települési nemzetiségi 

jelöltként történő nyilvántartásba vételét. 

 

A Helyi Választási Iroda az ajánlóívek ellenőrzését elvégezte, annak eredményéről Alsózsolca 

Helyi Választási Bizottságát tájékoztatta. 

 

Az Alsózsolcai Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt bejelentése a 

jogszabályi feltételeknek megfelel, a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma elérte a 

jelöltállításhoz szükséges számot. 

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte és megállapította, hogy a bejelentőlap hiánytalanul 

kitöltésre került a jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt az ajánlóív igénylésekor a 20/2019. 

(VII. 30.) IM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozott arról, hogy nincs olyan 
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tisztsége, mely összeférhetetlen a nemzetiségi képviselői megbízással, illetve megválasztása 

esetén az összeférhetetlenséget megszünteti. A jelölt az Njtv. 54. §-ában foglalt feltételeknek 

megfelel. 

Fentiekre tekintettel Alsózsolca Helyi Választási Bizottsága Horváthné Rácz Máriát roma 

települési nemzetiségi jelöltként nyilvántartásba vette. 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. §-án, 223-224. §-ain pontján alapul. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja szabályozza. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 9.  

 Antal Lászlóné 

                                                                                                   HVB elnök 

 

2. Választási plakát (szórólapok) megjelentetése és tartalma miatti bejelentéshez 

kapcsolódó döntés meghozatala 

 

Antal Lászlóné elnök 

Elmondta, hogy 2019. szeptember 6-án bejelentés érkezett a HVB-hez a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 144. § (2) bekezdésének megsértése miatt.  

A bejelentés megfogalmazza, hogy a település több pontján a választópolgárok megtévesztésére 

alkalmas és valótlan állításokat tartalmazó szórólap jelent meg, sértve a Ve. hivatkozott 

rendelkezését, mivel az nem tartalmazza sem a kiadó nevét, sem a székhelyét, sem a kiadásért 

felelős személy nevét. A bejelentő mellékelte a szórólap egy példányát a beadványhoz. 

 

A bejelentés a Ve. alapján kifogásnak tekintendő, függetlenül a kérelmező, bejelentő által 

használt elnevezéstől („bejelentés”) - mivel az arra jogosulttól származik, konkrét 

jogszabálysértésre hivatkozik és határidőben érkezett meg a HVB-hez.  

A Ve. alapján: 

208. § Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás 

alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett 

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

209. § (1) A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés 

elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. 

 

A bejelentés ezen túlmenően a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel és így érdemi 

vizsgálatra alkalmas. 

 

A kifogáshoz, bejelentéshez csatolt szórólap a választási eljárás vonatkozásában plakátnak 

minősül, amelyen nincs feltüntetve a kiadó neve, székhelye és a kiadásért felelős személy neve, 

és az sem állapítható meg, hogy jelölő szervezet vagy jelölt készíttette-e azt, azokat. 

 

A Ve. 144. §-a szerint: 

(1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma 

mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. 




