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Az ÁDÁNDI  HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

28/2014. (X.6.) HVB.  HATÁROZATA

Az Ádándi Helyi Választási Bizottság SZABÓ ATTILÁNÉ nyilvántartásba vett, független, egyéni
képviselő  jelöltnek  a  jelöltségről  történő  írásbeli  lemondás  miatti  kiesését  tudomásul  veszi,
egyidejűleg a jelöltet a nyilvántartásból törli.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,
jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A fellebbezést a meghozatalától számított 3 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a
mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Somogy Megyei Területi Választási
Bizottsághoz (7400 Kaposvár,Fő u. 10.) címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az  Ádándi
Helyi  Választási  Bizottsághoz  (8653  Ádánd,  Kossuth  L.  u.  50.  Fax:82/357-552,  e-mail:
jegyzo@adand.hu)  kell  benyújtani,  úgy  hogy  legkésőbb  2014.  október  9-én  16.00  óráig
megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
A  fellebbezést  személyesen,  levélben,  telefaxon  vagy  elektronikus  levélben  nyújtható  be.  A
fellebbezésnek  tartalmaznia  kell  a  Ve.  224.§  (3)  –  (4)  bekezdéseiben,  valamint  225.§-ában
foglaltakat.

Indokolás

A Helyi Választási Iroda tájékoztatta az ádándi Helyi Választási Bizottságot, hogy 2014. október 2.
napján kelt, a Helyi Választási Irodához 2014. október 2. napján írásban és E2-es nyomtatványon
benyújtott kérelmében Szabó Attiláné független, egyéni képviselő-jelölt a jelölésről lemondott.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (a továbbiakban: Ve.) 137. §-a értelmében
a  jelölt  kiesik,  ha  a  szavazás  megkezdése  előtt  a  jelölésről  írásban  lemond,  a  központi
névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá, ha a választási bizottság a
jelöltet  állító  jelölő  szervezetet  törli  a  jelölő  szervezetek,  jelöltek  és  listák  nyilvántartásából.  A
kiesett  jelölt  nevét  a  jelölő  szervezetek,  jelöltek  és  listák  nyilvántartásából,  valamint  az  egyéni
szavazólapokról törölni kell.

A fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság 2014.október 6-án megtartott ülésén egyhangúlag, 2
igen  szavazattal  hozott  döntésével  megállapította,  hogy  Szabó  Attiláné  képviselő  jelölti
nyilvántartásból történő törlés iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel,
ezért a jelöltet a nyilvántartásból a mai napon törli.

Jelen határozat a Ve. 137. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-ának (3) bekezdésén,
továbbá  a  Ve.  221.  §  (1)  bekezdésén,  223.  §-án,  224.  §-án,  307/P.  §-ának  (1)  bekezdésén,  az
illetékmentesség  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  Törvény 33.  §  (2)  bekezdés  1.  pontján
alapul.

Ádánd, 2014.október 6.

Vörös György 
a HVB elnöke


