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Helyi Választási Bizottság 
 

: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72. 

: 92/460-040, : zalaszentgyorgy@gmail.com 

 

 

6/2019.(VIII.30.) HVB határozat  

Egyéni listás-jelölt nyilvántartásba vételéről 
 
Zalaszentgyörgy község Helyi Választási Bizottsága 

 

Polster Marietta független jelöltet 

egyéni listás-jelöltként nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen 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 Zala Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz címzett, a Zalaszentgyörgy Község Helyi Választási Bizottságánál 

(cím: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72. tel: 92/460-040, email: 

zalaszentgyorgy@gmail.com) előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

 

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani 

 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó 

választási bizottsághoz. 

 

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, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 

a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, 

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

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 

illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

 

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az 

eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 
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I n d o k o l á s 
 

POLSTER MARIETTA (8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 5.) a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán 2019. augusztus 26-án 1 db ajánlóívre igénylést 

nyújtott be a Zalaszentgyörgyi Helyi Választási Irodához (továbbiakban HVI). Az igényelt 

ajánlóíveket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára 

kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

19/2019.(VII.29.) IM rendelet 19. §-ában foglaltak szerint az igénylést követően 

haladéktalanul, 2019. augusztus 26. napján a jelölt átvette. 

2019. augusztus 29. napján a jelölt az „Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán (E2)” nyomtatvány kíséretében a HVI-hez 1 db 

ajánlóívet nyújtott be. 

Az HVI az ajánlások ellenőrzését a Ve 125-127. §-aiban foglaltak szerint elvégezte, és 

megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) 

pontjában foglaltak szerint a jelöléshez szükséges 4 érvényes választópolgári ajánlás 

rendelkezésre áll. 

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

nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál 

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

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

napon - nyilvántartásba vesz. 

A HVB a fentiek alapján megállapította, hogy POLSTER MARIETTA nyilvántartásba 

vétele iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért az 

EGYÉNI LISTÁS JELÖLT nyilvántartásba vételéről a Ve. 44. §-ában foglalt jogkörében 

eljárva, a mai napon a rendelkező részben írtak szerint döntött. 

A HVB a határozatot a Ve., 124-127. §-ai, 132.§- a alapján hozta meg.  

A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat 

benyújtásának feltételeiről való tájékoztatás a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésein, 221. § (1) 

bekezdésén, 223. § (1)-(3) bekezdésein, 224. § (1)-(4) bekezdésein, 225.§-án, valamint a 

307/P § (2) bekezdés c) pontján alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

Zalaszentgyörgy, 2019. augusztus 30. 

 

 

         Némethné Gárdon Tünde 
HVB elnöke 

 
Határozatról értesülnek: 

1. HVB tagjai helyben 

2. Polster Marietta 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 5. 


