
NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI  
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 
21/2010. (IX. 1.) TVB  
 

Tárgy:  „Civilek a megyéért” Egyesület  jelölő 
szervezetként való nyilvántartásba vétele 
 

 

HATÁROZAT 
 

A Területi Választási Bizottság – 2010. szeptember 1-jén megtartott ülésén – a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 55. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében 
eljárva a „Civilek a megyéért” Egyesület elnevezésű szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választásán jelölő szervezetként 
 

nyilvántartásba vette. 
 

A határozat ellen annak meghozatalától számított két napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, 
illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen az Országos Választási 
Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottságnál 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. 
szeptember 3-án 16.00 óráig megérkezzen. 

 

I n d o k o l á s : 
  
A „Civilek a megyéért” Egyesület 2010. augusztus 30-án kérte jelölő szervezetként való 
nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán. 
  
A Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a „Civilek a megyéért” Egyesület nyilvántartásba 
vétel iránti kérelme megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.), 
valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról 
szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet rendelkezéseinek. A jelölő szervezet a bejelentést a 
jogszabályban meghatározott formanyomtatványon tette meg, csatolta a szükséges kivonatot a 
társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából, ezért a szervezetet jelölő szervezetként 
nyilvántartásba veszi. 
  
A választási bizottság határozata a Ve. 51. § (1) bekezdés b) pontján, az 55. § (2) bekezdésén, 
valamint a 105/A.§ (3) bekezdésének a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79-80.§-ain 
alapul. 
 

 A bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 
jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) 
eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 
levélcímét. 
A bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezőt, hogy a fellebbezés a választási bizottság határozatának 
meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a választási bizottság az eljárást hivatalból folytathatja. 
 
Salgótarján, 2010. szeptember 1. 

 
 
dr. Adamkó István 
      TVB elnök 

A határozatot kapják: 
1. Jelölő szervezet képviselője- értesítési címén 
2. Irattár 


