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Komló Város Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásán a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös jelöltjeként indulni szándékozó Pálfi 

Lászlót Komló város II. számú önkormányzati választókerületében 1. sorszám alatt egyéni 

választókerületi jelöltként nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Baranya Megyei Területi 

Választási Bizottsághoz címezve (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), a megtámadott határozatot hozó 

választási bizottságnál illetékmentes fellebbezés nyújtható be úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb a 

megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül, a legkésőbb 2019. szeptember 

1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.  

 

E határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat 

be fellebbezést. 

 

A fellebbezést személyesen, levélben (7300 Komló, Városház tér 3.) telefaxon (+ 36 72 584 008) 

vagy elektronikus levélben (jegyzo@komlo.hu) Komló Város Helyi Választási Bizottságánál 

terjeszthető elő.  

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a jogszabálysértésre történő hivatkozást,  

- a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 

eltér – postai értesítési címét, 

-  a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 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-vétel 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. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 



I n d o k o l á s: 

A bizottság megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése, valamint a Helyi Választási 

Iroda 2019. augusztus 8. napján kiadott közleménye alapján Komló város II. számú egyéni 

választókerületében  a jelöléséhez szükséges ajánlások száma 22 db. 

 

A jelöltként indulni szándékozó választópolgár 2019. augusztus 26. napján - a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G § (1) bekezdés szerinti határidőben -, 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról 

szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) szerinti, az egyéni jelölt 

bejelentésére szolgáló E2 jelű nyomtatvány és az ajánlóívek egyidejű leadásával kérte a 

nyilvántartásba vételét.  

 

Az ajánlások ellenőrzését a Helyi Választási Iroda a Ve. 125-127 § alapján elvégezte, melynek 

során megállapítást nyert, hogy a leadott érvényes ajánlások száma a jelöltállításhoz szükséges 

számot elérte. Az erre vonatkozó adatszolgáltatást a Helyi Választási Bizottság megismerte. 

 

A fentiek alapján a bizottság a jelölt bejelentését szabályszerűnek találta, így a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott.  

 

A határozat a Ve. 119. § (2) bekezdésén, a 122. §-án, a 124. § (1) bekezdésén, a 123. § pontján, a 

307/G. §-án, az Övjt. 9. §-án alapszik.  

A fellebbezés benyújtásának lehetőségét a Ve. 221. § (1) bekezdése biztosítja, a jogorvoslatról 

szóló tájékoztatást a Ve. 223-225. §, valamint a 307/P. § (2) bekezdés c) pontja alapján adtam meg. 

Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul. 

 

A Helyi Választási Bizottság intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt. 

 

 

 

 
K.m.f. 

 

 

 

                Lóránt Ákos s.k. 

                    HVB elnök 

 

 

 


