
1/2011. (I.09.) HVB határozat 
 
A Helyi Választási Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 11. számú egyéni 
választókerületében a lemondás folytán megüresedett képviselői hely betöltésére időközi 
önkormányzati képviselő választást 2011. március 20-ra ( vasárnapra) tűzi ki.  
 
Az időközi önkormányzati képviselő választás határnapjait a Helyi Választási Bizottság az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
a) a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2011. 
 január 31. és február 3. között kell megküldeni a választópolgároknak 
b) a névjegyzéket 2011. február 2-től február 7-ig közszemlére kell tenni 
c) a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 
 2011. február 2-től február 7-e 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani 
d) a módosított névjegyzék 2011. március 18-án 16.00 óráig tekinthető meg a 
 Polgármesteri Hivatalban 
e) jelöltet ajánlani 2011. február 18-án 16.00 óráig lehet 
f) jelöltet legkésőbb 2011. február 18-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási 
 Bizottságnál 
g) a jelöltnek, illetőleg a jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2011. 
 február 21-én 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az erről készült jegyzőkönyvet 
 2011. február 24-én 16.00 óráig kell átadni a Helyi Választási Bizottságnak. 
h) a választási bizottságok megbízott tagjait legkésőbb 2011. március 4-én 16.00 óráig 
 lehet bejelenteni 
i) az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást a Helyi Választási Iroda 
 2011. március 20-án megsemmisíti 
 
A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 
Helyi Választási Bizottság döntését követő második nap 16.00 óráig megérkezzen. A 
fellebbezést a Helyi Választási Bizottsághoz kell benyújtani, de a Zala Megyei Területi 
Választási Bizottságnak (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kell címezni. 
 

INDOKOLÁS 
 
Rigó Csaba Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 11. számú egyéni választókerületében 
megválasztott önkormányzati képviselő 2010. december 31-én kelt beadványában 2011. 
január 1-i hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. A beadványt a Helyi Választási 
Bizottság megvizsgálta és rendelkező részben foglaltakról döntött.  
 
A Helyi Választási Bizottság határozatát a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
(továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdés figyelembevételével a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdése, a 
Ve. 105/A. § (2) bekezdés j) pontja alapján hozta meg. 
 
Fellebbezési lehetőség a Ve. 80. § (1) és (2) bekezdésén alapul. 
 
 
Zalaegerszeg, 2011. január 9. 
 
 Dr. Pápai Ferenc 
 HVB elnöke 



 


