HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Gyömrő, Fő tér 1.
Tel.: 29/330-011/122.
Gyömrő Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (továbbiakban: Ve.) 307/D.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Gyömrő
2000 Kör, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
határozatot:

3/2016.(VI.27.) HVB határozat
Gyömrő Város Helyi Választási Bizottsága a Gyömrő 2000 Kör-t, mint jelölő szervezetet
(rövidített neve: GYÖMRŐ 2000 KÖR, székhelye: 2230 Gyömrő, Tompa u. 22.,
nyilvántartási száma: 13-02-002531) Gyömrő településen a 2016. augusztus 28. napjára
kitűzött helyi időközi polgármester választásán nyilvántartásba veszi .
Egyben elrendeli a határozat közlését Gyömrő Város Önkormányzat hirdetőtábláján és a
www.gyomro.hu elnevezésű honlapján.
A választási bizottság határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással a. központi
névjegyzékben szereplő állampolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett
természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Helyi Választási
Bizottságnál (cím: 2230. Gyömrő, Fő tér 1., email: jegyzo@gyomro.hu, fax: 29/330-078), de
a Pest Megyei Területi Választási Bizottságnak (cím: 1052. Budapest, Városház u. 7.) címzett
fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított 3. napon
- vagyis 2016. június 30. napján, du. 16.00 óráig - megérkezzen. A fenti határidő jogvesztő
hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés
jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
- ha lakcímétől (székhelyétől eltér- postai értesítési címét.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS
Gyömrő Város Helyi Választási Bizottsága a Ve. 302. § (2) bekezdése alapján a
1/2016.(VI.01.). számú határozatával 2016. augusztus 28. napjára helyi időközi polgármester
választást tűzött ki.
A Gyömrő Város Helyi Választási Bizottsága fenti határozata 2016. június 5-én emelkedett
jogerőre.
A Gyömrő 2000 Kör (rövidített neve: GYÖMRŐ 2000 KÖR, székhelye: 2230 Gyömrő,
Tompa u. 22.; nyilvántartási száma: 13-02-0002531) 2016. június 24-én kérelmezte 2016.
augusztus 28. napjára kitűzött helyi időközi polgármester választásán jelölő szervezetként
történő nyilvántartásba vételét.
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A jelölő szervezet benyújtotta a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 10. mellékletével előírt „P3”
jelű nyomtatványt.
A Ve. 301. §-a szerint: „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e
törvény l-XII. Fejezetét az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
A Ve. 132. §-a kimondja: „Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes
feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését
követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.”
A Ve. 134. §-a kimondja: „A jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek
nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor
megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák
nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.”
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.”
Gyömrő 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 Gyömrő Város Helyi Választási Bizottsága a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött.
A Ve. 49.§ (2) bekezdése értelmében a választási bizottság határozatát - a személyes adatok
kivételével - nyilvánosságra hozza. A HVB a nyilvánosságra hozatal tekintetében a
rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.
A HVB határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 10.§ -án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (l)-(4)
bekezdésein, a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál
fogva illetékmentes a választással, valamint népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó
jogok érvényesítésével
Gyömrő, 2016. június 27.
Dr. Szántay György
HVB elnök
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