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H a t á r o z a t 

 

A Jobbágyi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság)  

 

Családi és utónév:  Maczák Tímea 

Jelölő szervezet neve, vagy a  független jelölt 

független jelölés ténye:  

 

egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 33/2019. (IX. 9.) számú 

határozatát: 

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 132. § és 307/G. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Maczák 

Tímeát kérelmére a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán 

független egyéni listás jelöltjeként Jobbágyi településen nyilvántartásba vette. 

 

A határozat ellen a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a központi névjegyzékben szereplő 

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

jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. 

 

A határozat ellen a Helyi Választási Bizottságnál (3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.) 

előterjesztett, a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz (3100 Salgótarján Rákóczi út 

36.) címzett fellebbezést lehet benyújtani, úgy, hogy a határozat meghozatalától számított 

három napon belül, tehát 2019. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási 

Bizottsághoz. A határidő jogvesztő hatályú. 

 

A Ve. 223. §-a alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 

bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani személyesen, levélben 

(3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.), telefaxon (06-32-475-201 107. mellék) vagy elektronikus 

levélben (polghivjobbagyi@gmail.com). 

 

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. 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes. 
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I n d o k o l á s 

 

Maczák Tímea 2019. szeptember 6. napján a Ve. 124. §-ának megfelelően kérte a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán egyéni listás jelöltként 

történő nyilvántartásba vételét Jobbágyi településen. 

A nyilvántartásba vételhez benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló és a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeletben 

meghatározott E2 jelű nyomtatványt. A nyomtatványhoz hiánytalanul csatolta a Helyi 

Választási Irodától átvett ajánlóíveket.  

 

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

9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit 

az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Jobbágyi településen az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 16. 

 

A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ainak megfelelően ellenőrizte az ajánlásokat, 

melynek során megállapítást nyert, hogy a jelölt a törvényes feltételeknek megfelel, 

rendelkezik a szükséges számú ajánlással. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Maczák Tímea egyéni listás jelölt 

bejelentése a jogszabályokban támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelöltet 

nyilvántartásba vette. 

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a Ve. 10. §-a, 124-127. §-a, 132. §-a és a 307/G. § (2) 

bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 221. § (1) 

bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén és a 225. §-án alapul. 

 

Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 1. 

pontja biztosítja. 

 

 

 

Jobbágyi, 2019. szeptember 9. 

 

 

 

                                                                                       Penderik Pál Gábor 

                                                                                             HVB elnöke 


