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A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, mint 

nyilvántartásba vett jelölő szervezet által állított megyei lista nyilvántartásba vételének 

tárgyában meghozta a következő 
 

határozatot: 
 

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, mint 

nyilvántartásba vett jelölő szervezet által a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2014. évi választásán állított megyei listát nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a 

meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést lehet benyújtani a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnál (8900 

Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 

2014. szeptember 12. 16.00 óráig megérkezzen.  

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját – jogszabálysértésre hivatkozás, 

választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata; a fellebbezés benyújtójának 

nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; 

illetve a fellebbezés 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 bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  A fellebbezés 

tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
 

Indokolás 
 

I. 
 

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, mint nyilvántartásba vett jelölő szervezet 2014. 

szeptember 5-én megyei lista állítását jelentette be. A lista nyilvántartásba vételét a Zala 

Megyei Területi Választási Bizottság 23/2014. (IX.05.) TVB számú határozatával 

visszautasította, mert a megyei lista állításhoz szükséges 745 érvényes ajánlásszámot a jelölő 

szervezet nem érte el. 
 

A jelölő szervezet 2014. szeptember 8-án ismételten bejelentette megyei listáját. A megyei 

lista állításához szükséges érvényes ajánlások számát a jelölő szervezet az általa újonnan 

igényelt és leadott 3 db ajánlóívről kiegészített ajánlásszámmal elérte, a Zala Megyei Területi 

Választási Iroda az összesen 123 db ajánlóívről 749 érvényes ajánlást ellenőrzött le. A 

listaállításhoz szükséges jogszabályi követelmény teljesült, így a Jólét és Szabadság 

Demokrata Közösség által állított megyei listát a Területi Választási Bizottság nyilvántartásba 

veszi. 
 

II. 
 

A határozat a Ve. 132.§-án, 125-127.§-ain, 307/I. § (1)-(3) bekezdésén, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 221-227.§-ain alapul. 
 

Zalaegerszeg, 2014. szeptember 9. 
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