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Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 

25/2019.(IX.09.) számú határozata 
 

A Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános 
választásán a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok Szervezete, az Identita Szlovák 
Egyesület, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete jelölő szervezet(ek) jelöltje, Vasváriné 
Élő Katalin Terézia (lakcíme: 2461 Tárnok, Fűzfa utca 1.) kérelmére települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta az alábbi 
 

határozatot: 
 

A Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános 
választásán Tárnok településben a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Csabai Szlovákok 
Szervezete, az Identita Szlovák Egyesület, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete 
jelölő szervezet(ek) települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjeként Vasváriné Élő 
Katalin Teréziát nyilvántartásba veszi. 
 
A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A 
fellebbezést Tárnok Nagyközség Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést 
személyesen, levélben (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.), telefaxon (06/23 387-108) vagy 
elektronikus úton (jenei.gergely@tarnok.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 12. 
napján 16:00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást, 
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – 

postai értesítési címét, 
c) 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 továbbá a 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. 
 

Indokolás 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) bekezdése szerint 
a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba vételre illetékes 
választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. 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.   
 

mailto:jenei.gergely@tarnok.hu


 

2 

 

Kérelmező 2019. szeptember 9. napján a 20/2019.(VII.30.) IM rendelet 15. melléklete szerinti, 
szabályszerűen kitöltött E3 jelű formanyomtatvány és 1 db ajánlóív átadásával egyéni képviselőjelöltként 
nyilvántartásba vételre bejelentkezett.     
 
A Nemzeti Választási Bizottság – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 59. §-a 
alapján meghozott - 183/2019. számú határozata alapján a jelöléshez szükséges megállapított ajánlásszám 
5 db. 
 
A Választási Iroda a Ve. 127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat, amelyek eredményéről a 
Választási Bizottságot tájékoztatta. Ennek során a Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt 
bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a jelölt megkapta a jelöléshez szükséges érvényes ajánlást. 
 
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése, 46. §-a, 124.-127. §-ai, 132. §-a, 
318. §-a, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 53. §, 54. § 58-59. §-ai 
alapján hozta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) 
bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az 
illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. 
pontján alapul.   
 
Tárnok, 2019. szeptember 9. 
 
 
                   Dr. Békés Orsolya sk 
                        HVB elnök 
 
 


