
3. napirend a Nemzeti Fórum Egyesület jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

Az ülés vezetője Losonczi Mihály elnökhelyettes ismertette, majd bemutatta a választási 
bizottság részére a Nemzeti Fórum Egyesület jelölő szervezet bejelentésével kapcsolatos 
valamennyi a helyi választási irodához beérkezett dokumentumot. 

A választási bizottság a fenti vizsgálat alapján megállapította, hogy a nevezett jelölő szervezet 
bejelentése a Ve-ben előírt törvényes határidőben, a törvényes feltételeknek megfelelően 
történt. 

Izsák Város Helyi Választási Bizottság tagjai 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúlag a következő határozatot hozták: 

Izsák Város Helyi Választási Bizottság 
4/2022. (V.02.) határozata 

Izsák Város Helyi Választási Bizottsága a Nemzeti Fórum Egyesület jelölő szervezet (rövidített 
neve: Nemzeti Fórum, székhelye: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3., nyilvántartási száma: 06-02-
0002121) a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi polgármester választásán nyilvántartásba 
veszi és elrendeli a határozat közzétételét Izsák Város Polgármesteri Hivatala hivatalos 
hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.izsak.hu). 

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással illetve a választási bizottság mérlegelési 
jogkörben hozott határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz (6000 
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) címzett, de Izsák Város Helyi Választási Bizottságához 
személyesen, levélben (6070 Izsák, Szabadság tér l., illetve fax: 76/568-001; e-mail: 
iegyzo@izsak.hu kell benyújtani úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb a határozat meghozatalát 
követő 3. napon, - 2022. május 5-én - 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti hivatkozási 
alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) 
eltér - postai értesítési címét, továbbá 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 
fellebbezésben új tények és bizonyítékok felhozhatóak. 

A fellebbezés illetékmentes. 

Indokolás 

Izsák Város Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a 1/2022 (IV.11.) számú határozatával Izsák Városban 2022. június 26. napjára időközi 
polgármester választást tűzött ki. 

A Helyi Választási Bizottság fenti határozata 2022. április 14-én emelkedett jogerőre. 



A Nemzeti Fórum Egyesület jelölő szervezet (rövidített neve: Nemzeti Fórum, székhelye: 6065
Lakitelek, Felsőalpár 3., nyilvántartási száma: 06-02-0002121) 2022. április 29-én kérelmezte
a 2022. június 26. napjára Izsák Városban kitűzött időközi polgármester választásán jelölő
szervezetként történő nyilvántartásba vételét.

A jelölő szervezet benyújtotta a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 7. mellékletével előírt „P3" jelű
nyomtatványt.

A Ve. 301.§-a szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e
törvény I-XII. fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
A Ve. 132.§-a kimondja, hogy 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/D.§ (1) bekezdése szerint: ,,A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy
a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették - veszi
nyilvántartásba. Időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet "

Izsák Város Helyi Választási Bizottsága a benyújtott iratok ellenőrzését követően
megállapította, hogy a jelölő szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepel. 

A jelölő szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott
követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vételének nincs akadálya.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10§ (1)-(3) bekezdés, 221.§ és 223.§ - 225.§ és
307/P.§-on alapul. A határozat a fenti említetteken kívül a Ve. 44.§ (1) bekezdésén, és 46.§-án
alapszik. 

A Helyi Választási Bizottság jelen határozatát a Ve. 49.§ (2) bekezdése alapján Izsák Város
Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján, és Izsák Város Önkormányzata hivatalos
honlapján nyilvánosságra hozza.

Izsák, 2022. május 2.
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HVB elnökhelyette\

A határozatról értesülnek:

1. Helyi Választási Bizottság
2. Jelölő szervezet 
3. Nemzeti Választási Iroda
4. Irattár 
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