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T6rgy: Pelle S6ndor Detk, Sz6chenyi u. 59. sz{m alatti lakos kdpviselojeloltk6nti
nyilvdntart6sbh v6tele

13/2019.(IX.04.) HVB Hatfrozat

Detk Kdzs6gi Helyi V6laszt6si Bizotts6g Pelle Sandor Detk, Sz6chenyi u. 59. szhm alatti
lakost a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgrirmester 2019. okt6ber 13. napjira kitrizott
6ltal6nos v6laszt6sfn fiiggetlen k6pvisel6jekiltk6nt (egy6ni list6s jelciltk6nt) nyilvdntart6sba
veszi.

Jelen hatirozat ellen a jel<ilt fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbezdst jogszabalys6rt6sre

hivatkoz6ssal,.a jogszab6lys6rt6s alapjrinak megjel6l6s6vel a Helyi Yilasztlsi Bizottshgnfil
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy a hattnozat meghozatal6t kcivetS
harmadik napon a Helyi YSlasztftsi Bizotts6ghoz meg6rkezzen. A fellebbezdst szemelyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Tertileti
Viilaszt6si Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszabSlysdrtds megjel6l6sdt, a fellebbezds
benyirjt6janak'nev6t, lakcim6t, postai 6rtesitdsi cim6t (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szemdlyi azonosit6jrit. A fellebbez6s tartalmazhatja benyirjt6jrinak telefaxsziim6t vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t 6s telefaxszimifi vagy
elektronikus lev6lcimdt.
A fellebbez6sben rij tdnyek 6s bizonyitdkok is felhozhatok.
A fellebbezds a Tertileti Yitlasztttsi Bizotts6g hatfirozatfnak meghozataliig visszavonhat6,
azonbanaz eljfnfst a Teriileti Y6laszt6si Bizotts6g hivatalb6l is folytathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokolfs

Pelle S6ndor Detk, Sz6chenyi u. 59. szttm alatti lakos 2019. szeptember 3. napj6n k6rte a
Helyi V6laszt6si Bizotts6gt6l nyilvrintart6sba v6tel6t ftiggetlen kdpviseldjelciltk6nt 16 db
qdnlilsttartalmazo 3 db ajanl6iv benyrijt6s6val, az ene rendszeresitettE2jehi nyomtatviny
megfelel6 kit<iltdsdvel, valamint a sziiksdges nyilatkozatok megt6tel6vel.
Avfilaszthsi eljrir6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jel<iltet az aj1nl6ivek 6tad6s6val kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba v6tel6re illetdkes villasztdsi
bizottsrign6l.

A helyi <inkormSnyzati kdpviselok 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjfra kitrizott
vfllaszthsa eljdr6si hat6rid6inek 6s hatrirnapjainak meg6llapit5s6r6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben az egydni list6s 6s az egyeni v6laszt6kertileti
jeloltet, a polgrirmester-jeloltet 6s a f6polg6rmester-jel<iltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6irja, hogy az ajinlisokat ellenorizni kell. A Ve. 127. 5 Q)
bekezddse kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 v61ik, hogy az 6rv6nyes ajdnl6sok szftma el6ri a jeldltsdghez szriks6ges szdmot.
Az ajinlilsok ellen6rzds6t a Helyi Yfiasztdsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l
tf$ekoztatta a Helyi Vrilaszt6si BizottsSgot.

AYillaszthsi Bizottsdg meg6llapitotta, hogy nevezettvillaszt6joggal rendelkezik.
Nevezett aj6nl6sainak ellen6rzdse az informatikai rendszer ritj6n meglrirt6nt, a 16 db
aj6nl6sb6l 13 db a16nl6s kertilt ellen6rz6sre, ezek k<iziil 13 6rv6nyes,0 db 6rv6nytelen volt,
igy 6rv6nyes, leellenorzott ajarrlilsainak szimta 13 db.
Az ewenyes aj6nl6sok sz|ma el6ri a helyi <inkormimyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek
vfiasztdsitrol sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben el6irt sziiks6ges ajanl6sok
szhmht, mely alapjan Detk Kdzs6gben a k6pviseldjel<llt nyilv6ntartdsba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes aj 6nkis sziiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjan az illetekes v6lasztiisi bizotts6g minden, a tcirv6nyes felt6teleknek
megfelel6 jel<iltet - legkesobb a bejelent6st kovet6 negyedik napon - nyilv6ntart6sba vesz.

Nevezett a nyilvdntart6sba v€telhez sziiksdges tcirvdnyi felt6telekkel rendelkezik, a jel<ilt
bejelent6s6re a jogszabalyban meghatdrozott hatarid5ben kertilt sor, ez6rt a Vtilasztdsi
B izotts6g a ny ilv 6ntart6sb a vdte lro I d<jntdtt.

A Ve. 124. $ (2) bekezddse kimondja, hogy a ftiggetlen jeldltkdnt indulni szindekozl
vrilaszt6polgar, illetve a jeldltet allitani szfndekozojekllS szewezet a rendelkez6s6re bocs6tott
cisszes aj6nl6ivet kdteles atadni a vftlasztitsi irodanak a jel<ilt bejelentds6re rendelkezesre fiI6
hat6rid6ben;'E k<jtelezetts6g elmulasztftsa eset6n a jel<ilt nyilvdntart6sba v6tel6re illet6kes
villasztitsi bizottsilg hivatalb6l eljhwa birs6got szab ki. A birs6g risszege minden be nem
nyfjtott aJarll6iv utfn ezer forint.
A Helyi V6lasztdsi Bizottsrig meg6llapitja, hogy Pelle S6ndor az iltala ig6nyelt 6s 2019.
szeptember 3. napjin 6tvett mind a 3 db ajrinl6ivet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
Y ftlasztSsi k o dithoz, ezzel j o gszab rilyi k<jte I ezetts 6 g6nek ele get tett.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a hat[rozatot a Ve. 124. $ (1) 6s (2) bekezd6se, 125. g (l)
bekezd6se, 121 . S. (2) bekezd6se, 132. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.
$-a, valamint az Ovjt. 9. $ (1) bekezd6se alapjanhortameg.

A jogorvoslat lehet6sdg6t a Ve. 221. g (i) bekezd6se biztositja

A fellebbez6s illetdkmentess6g6t az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XCm. t<irv6ny 33. $ (2)
bekezd6s 1. pontja frja el6.

Detk, 20i9. szeptember 4.
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