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T6rgy: Pelle Srindor Gydngy<is, Arany Sas u. 39. szdm alatti lakos polg6rmesterjeldltk6nti
nyilvrintart6sbla v6tele

10/2019.(IX.04.) HVB Hatrirozat

Detk Kdzsdgi Helyi V6laszt6si Bizotts5g Pelle Sandor Gy<ingyds, Arany Sas u. 39. szttm alatti
lakost a helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjarakitiizott
dltalrinos v iiasztilsin fi.iggetlen pol g6rmesterj el6ltk6nt nyilv6ntart6sba veszi.

Jelen hatirozat ellen a jel<ilt fellebbezdssel 6lhet. A fellebbez6st jogszabdlys6rtdsre

hivatkoz6ssal,.a jogszab6lys6rt6s alapjanak megjel<il6s6vel a Helyi Yiiasztdsi Bizotts6gn6l
(3275 Detk, Arp6d u. 16.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy a hattrozat meghozatallt k0vet6
harmadik napon a Helyi Vdlasztdsi Bizottsdghoz meg6rkezzen. A fellebbezdst szemflyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezlst a Tertileti
Vdlaszt6si Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. ft 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s megjelol6s6t, a fellebbezds
benyfjt6jana-1< nev6t, lakcimdt, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szemdlyi azonosft6jilt. A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6janak telefaxszdmSt vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjfnak nev6t 6s telefaxszitmilt vagy
elektronikus lev6lcfm6t.
A fellebbezdsben rij t6nyek ds bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Teriileti Vdlaszt6si Bizotts6g hatttrozat(nak meghozatalilig visszavonhat6,
azonban az eljfrftst a Teriileti V6laszt6si Bizotts6g hivatalb6l is folyathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

Pelle Sdndor Gycingyos, Arany Sas u. 39. szhm alatti lakos 2019. augusztus 30. napj5n kerte a
Helyi V6laszt6si Bizottsilgt6l nyilv6ntart6sba v6tel6t fiiggetlen polg6rmesterjel<iltk6nt 64'db
ajanl6st tartalmaz6 8 db aj6nl6iv benyrijt6siival, az effe rendszeresitettE2 jehi nyomtatvfiny
megfelel6 kit<i1tds6ve1, valamint a sztiks6ges nyilatkozatok megtdteldvel.
Avfilasztitsi elj6r6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a
jeldltet az ajanl6ivek 6tad6silal kell bejelenteni a nyilvhntartrisba v6tel6re illet6kes vilIasztitsi
bizotts6gndl.

A helyi cinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. oktober 13. napjitra kituzott
villasztdsa eljar6si hat6rid6inek 6s hat6rnapjainak meg6llapit6s6r6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmeben az egy6ni list6s 6s az egyeni v6laszt6kertileti
jeldltet, a polg6rmesterjeldltet 6s a fopolg6rmester-jeidltet legkdsSbb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.



z

A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6frja, hogy azajfunlfsokat ellen6rizni kell. A Ve. 127.5 Q)
bekezd6se kimondja, hogy az ajanl6sok t6teles ellenrirz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyossd v6lik, hogy az drvdnyes aj6nl6sok szhmael6ri a jeldltsdghez sztiks6ges szitmot.

Az ajinlfisok ellen6rzdslt a Helyi Yillasz/rdsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l
thj 6ko ztatta a Helyi Y ilasztdsi B izotts 6got.

AYillasztttsi Bizotts6g meg6llapitotta, hogy nevezett viilaszt6joggal rendelkezik.
Nevezett ajanl6sainak ellendrzdse az informatikai rendszer ritjrln megt<irt6nt, a 64 db
ajanl6sb6l 32 db ajhnlils kertilt ellen6rz6sre, ezek koziil 32 ervenyes, 0 db 6rv6nytelen volt,
igy 6rv6nyes, leellenSrzdtt ajlnlfusainak szfrma32 db.
Az 6rv6nyes aj6nlSsok sz6ma meghaladja a helyi cinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s
polgiirmesterek v6lasztdshr6l sz6I6 2010. 6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (3) bekezd6s a) pontjdban
el6irt sziiksdges ajdnl6sok szittndt, mely alapjan Detk Krizs6gben a polg6rmesterjeldlt
nyilvantart6sba v6tel6hez 29 db 6rv6nyes aj rlnl6s sztiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapj6n az illet6kes v6laszt6si bizotts6g minden, a trirv6nyes felt6teleknek
megfelel6 jeltiltet - legk6s6bb a bejelent6st kcivet6 negyedik napon * nyilvrintart6sba vesz.

Nevezett a nyilv6ntart6sba vdtelhez sziiks6ges t<irv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jel<ilt
bejelent6sdre a jogszabiiyban meghatirozott hat6rid6ben keriilt sor, ezdrt a Yillasztdsi
Bizotts6g a nyilvr{ntart6sba v6telr6l d<intdtt.

A Ve. 124. g (2) bekezd6se kimondja, hogy a ftiggetlen jelciltkdnt indulni szindekoz6
v6laszt6polg6r, illetve a jeloltet allitani szfndekoz6jel6l6 szervezeta rendelkez6s6re bocs6tott
tisszes ajanl6ivet kciteles 6tadni av6laszt6si irod6nak ajeldlt bejelentds6re rendelkezesre 6116

hataridoben. E kdtelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jel<ilt nyilvantart6sba v6tel6re illet6kes
v6laszt6si bizotts6g hivatalb6l eljarva birs6got szab ki. A bfrsdg cisszege minden be nem
nyirjtott a16nl6iv trt6n ezer forint.
A Helyi Yiiasztdsi Bizotts6g meg6llapitja, hogy Pelle S6ndor az illtala ig6nyelt 6s 2019.
augusztus 24. napjdn ittvett mind az 8 db aj6nl6ivet hatririd6ben visszajuttatta a Helyi
Y ilrasztirsi Iro diihoz, ezzel j o gszab aly i k<ite I ezetts 6 gdnek ele get tett.

A Helyi Ydlasztdsi Bizotts6g a hatdrozatot a Ve.
bekezd6se, 127. S (2) bekezddse, 132. g-a, 221-227.

124. $
$-ai,a

(1) 6s (2) bekezd6se, 125. g (1)
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$-a, valamintazOvjt. g. $ (3) bekezd6s a) pontja alapjfnhoztameg.

A jogorvoslat lehet6s6g6t a Ve. 221. S (1) bekezd6se biztositja.

A fellebbez6s illet6kmentess6gdt az illetekekrril sz6l6 1990. 6vi XCru. t<irv6ny 33. g (2)
bekezd6s 1. pontja tujaelo.

Detk, 2019. szeptember 4. f.t" , nf niLLn //ru{1
Sz6kelv Jdlsefn6

HVil eln6k
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