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T6rgy: Nagy Istv6n Ldszlo Detk, R6k6czi u. 24. szitn alatti lakos kdpvisel<ijeloltk6nti
nyilvantart6lba v6tele
I 1/2019.(IX.04.) HVB Hatirozat

Detk Kdzs6gi Helyi V6laszt6si Bizotts6g Nagy Istv6n Ltnzll Detk, R6k6czi u.24. szitm alatti
lakost a helyi cinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjilrakitizdtt
6ltal6nos vdlasztfsin fiiggetlen kdpviseldjeldltk6nt (egy6ni list6s jelciltkdnt) nyilvantartrisba
veszi.

a jekllt fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbez6st jogszabftlys6rt6sre
jogszab6lys6rt6s
hivatkoz6ssal,.a
alapjanak megjeldl6s6vel a Helyi V6lasztrisi Bizotts6gnril
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet el6terjeszteni irgy, hogy a hattrozat meghozatal6t kdvet6
harmadik napon a Helyi YSlasztdsi Bizotts6ghoz megdrkezzen. A fellebbezest szemdlyesen,
levdlben, telefaxon vagy elektronikus levdlben lehet benyrijtani. A fellebbezlst a Teriileti
Yillasztfni Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. irt 9.) kell cimezni.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lysdrtds megjelol6s6t, a fellebbez6s
benyujt6j6ilk nev6t, lakcim6t, postai 6rtesitdsi cim6t (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szem6lyi azonosit6j5t. A fellebbez6s tartalmazhatla benyrijt6j6nak telefaxszirmffi vagy
elektronikus lev6lcimdt, illetve kdzbesit6si megbizottlfnak nevdt 6s telefaxszdmtfi" vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Teri.ileti V6laszt6si Bizotts6g hatixozatinak meghozatalag visszavonhat6,
azonban az eljfndst a Teriileti Yillasztdsi Bizotts6g hivatalb6l is folytathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.
Jelen hathrozat ellen

Indokol6s
Nagy Istvrin L6szl6 Detk, Rak6czi u.24. szfm alatti lakos 2019. szeptember 3. napj6n kdrte a
Helyi V6laszt6si Bizotts6gl6l nyilvantart6sba v6tel6t fiiggetlen k6pviseldjeloltk6nt 29 db
aj5nl6st tartalmazo 4 db aj6nl6iv benyrijt6s6val, az ene rendszeresitettE2jelii nyomtatviny
megfelelo kitcllt6sdvel, valamint a sziiks6ges nyilatkozatok megt6tel6vel.
Avillasztitsi eljrir6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVL tv. (Ve. ) 124. $(1) bekezd6se 6rtelm6bena
jeldltet az ajhnl6ivek 6tad6s6val kell bejelenteni a nyilvdntart6sba v6tel6re illetdkes viiasztttsi
bizotts6gn6l.

A helyi

onkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. mpjfra kitiizcitt
v6lasrt6sa eljarSsi hat6rid6inek ds hat5rnapjainak megiillapitrisrir6l szol6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben az egydni list6s 6s az egylni v6laszt6kertileti
jel6ltet, a polgdrmester-jelciltet 6s a fopolg6rmester-jeloltet legkds6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.

2

A Ve. 125. $ (1) bekezd6se elSirja, hogy az aj6nl6sokat ellenorizni kell. A Ve. 127. S Q)
bekezd6se kimondja, hogy az ajanl6sok t6teles ellenorzdsdt nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 v61ik, hogy az drvdnyes ajrlnllsok szdmaeldri

a jelciltseg]'rczsziiks6ges szitmot.
ajdnlasok ellen6rzdsdt a Helyi V6laszt6si Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6rol
tijekoztatta a Helyi YiiasztSsi Bizotts6got.

Az

A Y irlaszthsi Bizotts6g meg6llapitotta, ho gy nevezett vdlaszt6j oggal rendelkezik.
Nevezett aj6nl6sainak ellenorz6se az informatikai rendszer it16n megtcirt6nt, a 29 db
ajdnl6sb6l 11 db ajanl6s'keriilt el1en6rz6sre, ezek koztil 11 6rv6nyes, 0 db 6rv6nytelen volt,
igy drv6nyes, leellen6rzott ajdnlSsainak szitma 11 db.
Az ewenyes aj6nl6sok szdma el6ri a helyi onkorminyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek
vfiasztdsfr6l s2616 2010. eviL. tv. (Ovjt.) 9.$ (1) bekezdds6ben el6irt sziiks6ges ajanl6sok
szttmdt, mely alapj6n Detk Ktizsdgben a k6pviseldjeldlt nyilvrlntart6sba vdtel6hez 10 db
6rvdnyes aj tinlis sziiks6ges.

A Ve.

132. $-a alapjan az illetekes v6laszt6si bizotts6g minden, a t<irv6nyes feltdteleknek
megfelelo jelciltet - legkds6bb a bejelent6st kcivet6 negyedik napon - nyilv6ntart6sba vesz.

Nevezett a nyilv6ntarthsba vdtelhez szi.iks6ges trirv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jeldlt
bejelent6s6re a jogszabiiyban meghatirozott hat6rid6ben keriilt sor, ezert a Yillaszthsi
Bizottsdg a nyilv6ntartdsba vdtelr6l d<intcitt.

A Ve. 124. S (2) bekezddse kimondja, hogy a fiiggetlen jelciltk6nt indulni

szdndekozo
v6laszt6polgrir, illetve a jeldltet allitarri sz6ndekoz6jel<il6 szervezet a rendelkezds6re bocs6tott
cisszes aj6nl6ivet koteles 6tadni avftlasztitsi irod6nak a jeldlt bejelent6s6re rendelkezesre illo
hat6rid6ben, E ktitelezettsdg elmulasztdsa eset6n a jeldlt nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes
v6laszt6si bizotts6g hivatalb6l eljhrva birs6got szab ki. A birsdg dsszege minden be nem
nyrijtott qarl6iv ut5in ezer forint.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g meg6llapitja, hogy Nagy Istvrln L6szl6 az dlltala ig6nyelt 6s
2019. szeptember 3. napjdn ifivett mind a 4 db aJSnl6fvet hatarid6ben visszajuttatta a Helyi
V6laszt6si Iro d6hoz, ezzel j o gszabalyi kdtelezetts6g6nek ele get tett.

A Helyi

Vrilaszt6si Bizotts6g a hatdrozatot a Ve. 124. $ (1) ds (2) bekezddse, 125. g (1)
IM rendelet 21.

bekezd6se, 127. g (2)bekezddse,I32. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.)
$-a, valamintazOvjt. g. $ (1) bekezddse alapjtnhoztameg.

A jogorvoslat lehet6sdg6t a Ve. 221. 5 (1) bekezddse biztositja

A

fellebbez6s illetdkmentessdg6t az illetdkekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny 33. g (2)
irla el6.

bekezdds 1. pontja

Detk, 2019. szeptember 4.
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Ahatdrozatot kapjrik:
1. Nagy Istviin Liszl6 Detk, R6k6czi u.24.
2. batIar
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