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Orsós Zsolt István nyilvántartásból való törléséről 

Göllei Helyi Választási Bizottság a 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkormányzati 
képviselők és polgármester időközi választásán ORSÓS ZSOLT ISTVÁN 7272 Gölle, Ady utca 
15. szám alatti lakost egyéni listás jelöltként törli a nyilvántartásból. 

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Somogy 
Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál 
(levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést úgy kell benyújtani, 
hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül, azaz legkésőbb 2022. 
június 16. napján 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés 
bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és -
ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi 
azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező nem rendelkező 
választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 
okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a bírósági 
nyilvántartásba-vételi számát. 
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 
fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

ORSÓS ZSOLT ISTVÁN 7272 Gölle, Ady utca 15. szám alatti lakos 2022. május 23. napján 
benyújtott kérelmében kérte a 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
időközi választásán Gölle község egyéni listás jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét, azonban 
2022. június 13-án a jelöltségének törlését kérte. 
A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy ORSÓS ZSOLT ISTVÁNT a 2022. évi helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán Gölle községben egyéni listás 
jelöltként történő nyilvántartásba vételét törli. 

A határozata választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 124-
127. §-ain, 132. §-án, 137. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás 
a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés e) pontján és az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdései. pontján alapul. 

Gölle, 2022. június 14. 
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