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144/2014.(X.10.) számú határozat 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Koltai Tibor, a Magyar Szocialista Párt által a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán a 10. sz. egyéni választókerületben 

állított képviselőjelölt 2014. október 9. napján a jelölésről lemondott, és ezzel a jelöltek közül kiesett. 

A kiesett jelölt nevét a Helyi Választási Bizottság törli a jelöltek nyilvántartásából. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a Területi Választási Bizottságnak címezve (8900 

Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz (8900 

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.).  

 

Indokolás 

 

A Helyi Választási Bizottság 36/2014. (IX.04.) számú HVB jogerős határozatával a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választására a Magyar Szocialista Párt egyéni 

választókerületi jelöltjeként Koltai Tibort nyilvántartásba vette. 

 

Koltai Tibor képviselőjelölt 2014. október 9. napján az E2 jelű, egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó 

formanyomtatványt benyújtotta, és bejelentette, hogy a képviselőjelöltségéről lemond. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 137. §-a szerint a jelölt 

kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond. A kiesett jelölt nevét a jelölő 

szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell. 

 

A Helyi Választási Bizottság a hivatkozott törvényi rendelkezés alkalmazásával megállapította, hogy 

Koltai Tibor jelölt joghatályos nyilatkozatával a képviselői jelöltségéről lemondott, és ezzel a jelöltek 

közül kiesett. A kiesett jelölt nevét a Helyi Választási Bizottság a képviselő jelöltek nyilvántartásából 

törölte. 

 

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

 

A Helyi Választási Bizottság ezzel egyidejűleg felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a jelölt 

nevét a 10. sz. egyéni választókerülethez tartozó szavazókörök szavazólapjairól törölje. 

 

A határozat a Ve. 137. §-án, a jogorvoslati lehetőség a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, a 224.§-án és 307/P. 

§ (2) bekezdés c) pontján alapul.  

 

 

Zalaegerszeg, 2014. október 10. 

  

         Dr. Pápai Ferenc    

             HVB elnöke            


