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10/2014.(IX.9.) számú KEM Területi Választási Bizottsági határozat 

A KEM Területi Választási Bizottság a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, mint 

jelölő szervezet által a megyei közgyűlés tagjainak 2014. évi általános 

választásán benyújtott megyei közgyűlési lista nyilvántartásba vételének 

tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

 

A KEM Területi Választási Bizottság a megyei közgyűlés tagjainak 2014. évi 

általános választásán a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, mint jelölő szervezet 

által benyújtott, és a jelen határozat mellékletét képező megyei közgyűlési listát 

13 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen a határozat meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben 

érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Nemzeti Választási 

Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a KEM Területi Választási 

Bizottságnál. (postacím: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. sz., email cím: 

kemtvi2014@gmail.com). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb 2014. szeptember 12-én 16.00 óráig a Területi Választási Bizottság 

Tatabánya, Fő tér 4. sz. alatti székhelyére beérkezzen. Fellebbezni konkrétan 

megjelölt jogszabálysértésre, vagy a TVB mérlegelési jogkörében meghozott 

jogszerű, de méltánytalan döntésre hivatkozással lehet. A fellebbezésben új 

tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. 

Indokolás 

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, mint jelölő szervezet a megyei közgyűlés 

tagjainak 2014. évi általános választására a 4/2014.(VII.24.) IM rendeletben 

előírt L7 és Sz4 nyomtatványokon bejelentette a 13 jelöltet tartalmazó megyei 

közgyűlési listáját, és kérte a lista nyilvántartásba vételét.  
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§-a alapján az 

illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő 

listát - legkésőbb a bejelentését követő harmadik napon - nyilvántartásba vesz. 

A Területi Választási Iroda a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  által benyújtott 

ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások megszámolása alapján megállapította, 

hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöléshez szükséges legalább 985 

választópolgári ajánlást. A jelölő szervezet csatolta a listán szereplő valamennyi 

jelölt személyi adatlapját az Sz4 jelű nyomtatványokon. Tekintettel arra, hogy a 

lista nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei fennállnak, a Területi 

Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak alapján döntött a lista 

nyilvántartásba vételéről. 

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 221.§ (1), 

223.§ (1), 224.§ (1-4) bekezdéseiben, és a 225.§-ában előírtak szerint lehet 

fellebbezést benyújtani. 

 

Tatabánya, 2014. szeptember 9. 

      

        Dr. Solymos András 

          KEM TVB elnöke 
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10/2014.(IX.9.) KEM TVB határozat melléklete 
 

Demokratikus Koalíció lista 
 

Jelölt sorszáma Jelölt neve Jelölő szervezet 
1. Dr. Konczer Erik Demokratikus Koalíció 
2. Miskei Ferenc Demokratikus Koalíció 
3. Bagó Lajos József Demokratikus Koalíció 
4. Pálinkás Vilmos Demokratikus Koalíció 
5. Wolz Ilona Demokratikus Koalíció 
6. Tücsök Györgyné Demokratikus Koalíció 
7. Hermann Istvánné Demokratikus Koalíció 
8. Gyűrűs Károly Demokratikus Koalíció 
9. Kőszeghy Lajos Demokratikus Koalíció 
10. Szűcs Imréné Demokratikus Koalíció 
11. Grimplini Ferenc Demokratikus Koalíció 
12. Varga István Péterné Demokratikus Koalíció 
13. Bata Béla Demokratikus Koalíció 
 


