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Detk K<izs6gi Helyi YillaszthsiBizottsftg Fazekas Tam6snd Detk, A{pad u. 17. szttm alatti
lakost a helyi rinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgdrmester 2019. okt6ber 13. napjdrakit:d,zolt.
6ltal6nos vfilasrtilsftn fiiggetlen k6pviseldjekiltk6nt (egy6ni listris jel6ltk6nt) nyilv6ntart6sba
veszi.
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Jelen hathrozat ellen a jelolt fellebbez6ssel 6lhet.
fellebbez6st jogszabillys6rt6sre
hivatkozdssal,.a jogszab|lysdrt6s alapj6nak megjel6l6s6vel a Helyi Yfiasztitsi Bizottsdgnill
(3275 Detk, ArpAd u. 43.) lehet elSterjeszteni rigy, hogy a hatfuozat meghozatalit krivet6
harmadik napon a Helyi Yflaszthsi Bizotts6ghoz megdrkezzen. A fellebbezl,st szemdlyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benffitani. A fellebbez6st a Tenileti
V6laszt6si Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cfmezni.
fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszabdlys6rtds megjel0l6s6t,
fellebbezds
benyujt6j6nak nev6t, lakcimdt, postai 6rtesit6si cfmdt (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szem6lyi azonosit6j6t.
fellebbez6s tartalmazhatja benyujt6jrlnak telefaxsz6m6t vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjanak nev6t 6s telefaxszirmht vagy
elektronikus lev6lcimdt.
A fellebbezdsben rij tdnyek 6s bizonyft6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Teriileti Yillasztilsi Bizotts6g hatirozatinak meghozatal|ig visszavonhat6,
azonban az eljftrist a Teri.ileti V6lasztrisi Bizottsdg hivatalb6l is folyathatja.
A fellebbez6s illetdkmentes.
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Indokokis

Detk, Arphdu. 17. szdm alatti lakos 2019. szeptember 3. napjiin kdrte a
Helyi Yillasztdsi Bizotts6gt6l nyilv6ntart6sba v6teldt ftiggetlen k6pvisel6jelcjltk6nt 16 db
aj6nl6st tartalmazo 2 db ajanloiv benyrijt6siival, az erre rendszeresitettE2 jehi nyomtatvdny
Fazekas Tam6sn6

megfelel6 kitOlt6s6vel, valamint a sziiks6ges nyilatkozatok megtdtel6vel.
AvSlasztdsi eljar6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jelciltet az ajdnl6ivek irtaddsflal kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba v6tel6re illetdkes viiasztitsi
bizotts6gn6l.

A helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k

6s polgdrmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kittizritt
v6laszt6sa elj6rdsi hat6rid6inek 6s hat6rnapjainak meg6llapitSsar6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se drtelmeben az egy.6ni listris 6s az egyeni v6laszt6kertileti
jelciltet, a polgdrmester-jelOltet 6s a f6polg6rmester-jeldltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6irja, hogy az ajinlilsokat ellen6rizni kell. A Ve. 127. S Q)
bekezd6se kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tovrlbb folytatni, ha
jeloltseghez sziiks6ges sz6mot.
Az ajrlnl6sok ellen6rz6s6t a Helyi Yillasztdsi Iroda elvdgezte 6s ennek eredm6ny6r6l
thj|koztatta a Helyi V6laszt6si Bizotts6got.
bizonyossd v6lik, hogy az 6rvdnyes aj6nl6sok szirma el6ri

a

AYillasztdsi Bizotts6g meg6llapitotta, hogy nevezetlvfiasztojoggal rendelkezik.
Nevezett aj6nl6sainak ellen6rz6se az inforrnatikai rendszer ritjan megt6rt6nt, a 16 db
ajanlSsb6l'11 db aJanlSs kertilt ellen6rz6sre, ezek kdziil 11 6rv6nyes, 0 db 6rv6nytelen volt,
fgy 6rv6nyes, leellen6rzott qitnlilsainak szdma 1 1 db.
Az ervenyes ajilnl6sok szitma el6ri a helyi <inkorminyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek
v|Iasztfsir6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben el6irt sziiks6ges aj6nl6sok
szitm6t, mely alapj6n Detk K<izsdgben a k6pviseldjekilt nyilv6ntart6sba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes

aj

anl6s sziiksdges.

A Ve.

132. $-a alapjtm az illet6kes v6laszt6si bizotts6g minden, a tcirv6nyes feltdteleknek
megfelel6 jeldltet - legkesobb a bejelentdst k<iveto negyedik napon - nyilvdntart6sba vesz.

Nevezett a nyilvdntart6sba vdtelhez sziiks6ges tcirvdnyi feltdtelekkel rendelkezik, a jel<ilt
bejelent6s6re a jogszab|lyban meghatfuozott hat6ridoben kenilt sor, ezdrt a V6laszt6si
Bizotts6g a nyilvdntartilsba v6telrol dontritt.

A Ve. 124. $ (2) bekezd6se

kimondja, hogy a ftiggetlen jel6ltk6nt indulni szindekoz6
v6laszt6polg6r, illetve a jeldltet illlitani szindekoz6jel<il6 szervezet a rendelkezds6re bocs6tott
cisszes ajanl6ivet kdteles atadni avilasztirsi irodrinak a jekilt bejelent6s6re rendelkezesre 6116
hat6ridoben. E k6telezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jekilt nyilv6ntart5sba v6tel6re illetdkes
v6lasztrlsi bizotts6g hivatalb6l eljttrva birs6got szab ki. A birs6g cisszege minden be nem
nyrijtott ajdnl6iv trtin ezer forint.
A Helyi Yflasztdsi Bizotts6g meg6llapitja, hogy Fazekas Tam6sn6 az illtala ig6nyelt 6s 2019.
szeptember 3. napjan iltvett mind a 2 db aj6nl6ivet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
Y filasztdsi k o dftho z, ezzel j o gszab iiy i kote I ezettsd g6nek e le get tett.

V6laszt6si Bizotts6g a hatfuozatot a Ve. 1,24. S (1) 6s (2) bekezd6se, 125. $ (l)
bekezd6se, 127. S (2) bekezdese, 132. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.
$-a, valamintazOvjt. g. $ (1) bekezd6se alapjanhoztameg.

A Helyi

A jogorvoslat lehet6sdgdt a Ve. 221. 5 (1) bekezd6se biztositja

A

fellebbez6s illet6kmentessdg6t az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi

bekezd6s 1. pontja irja el6.

Detk, 2019. szeptember 4.

XCilI. tdrv6ny 33. $ (2)
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