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T6rgy: Nagy Attila Detk, Arp6d u. 27. sz6m alatti lakos k6pviseldjeldltkdnti nyilv6ntartdsba
v6tele
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Detk Kcizs6gi Helyi Yfulasztftsi Bizottsrig Nagy Attila Detk, Arp6d u.21. szitm alatti lakost a
helyi rinkormfnyzati k6pviselSk 6s polgdrmester 2019. okt6ber 13. napjdra kitrizott 6ltakinos
viiaszthshn ftiggetlen k6pviseldjel6ltk6nt (egy6ni list6s jeloltk6nt) nyilvitntartilsba veszi.

fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbez6st jogszabdlysdrt6sre
hivatkoziissal,.a jogszab6lys6rt6s alapjanak megjel6l6s6vel a Helyi Y6laszt6si Bizottsdgn6l
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet elSterjeszteni rigy, hogy a hatinozat meghozatal6t k<ivet6
harmadik napon a Helyi Y6laszt6si Bizotts6ghoz meg6rkezzen. A fellebbezdst szemdlyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Teriileti
VdlasztSsi Bizottsrighoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s megjel<ll6s6t, a fellebbezds
benyijt6jrinak nev6t, lakcim6t, postai 6rtesitdsi cfm6t (ha a lakcfmdt6l elt6r), valamint
szem6lyi azonosit6j6t. A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6janak telefaxszitrndt vagy
elektronikus lev6lcimdt, illetve k6zbesit6si megbizottjitnak nev6t 6s telefaxszttmilt vagy
elektronikus levdlcimdt.
A fellebbez6sben rij tdnyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbez€s a Tenileti Yitlasrtilsi Bizotts6g hatfnozatdnak meghozatalfiig visszavonhat6,
azonbanazeljfirdst a Tertileti Yfilasztdsi Bizotts6g hivatalb6l is folyathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.

Jelen hatinozat ellen

a jekilt

lndokol6s
Nagy Attila Detk, Arpad u.27. szhm alatti lakos 2019. augusztus 30. napj6n k6rte a Helyi
V6laszt6si Bizotts6gt6l nyilv6ntart6sba v6tel6t fiiggetlen k6pviselojeloltk6nt 23 db ajanlist
tartalmazo 3 db ajanl6iv benyrijt6sSval, az effe rendszeresitettE2jehi nyomtatvftny megfelel6
kit<ilt6sdvel, valamint a sztiks6ges nyilatkozatok megt6teldvel.
A vfiasztitsi eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jeldltet az ajdnl6ivek iitadiisiival kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba vdteldre illet6kes vfiasztdsi
bizottsilgnSI.

A helyi onkormanyzati k6pvisel6k

6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjhra kitrizdtt
vdlasztdsa eljar6si hat6rid6inek 6s hatiirnapjainak meg6llapitris6r6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezddse 6rtelm6ben az egydni list6s 6s az egyeni vrllaszt6keriileti
jeldltet, a polg6rmester-jeldltet 6s a fopolg6rmester-jeloltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6ida, hogy az alfnlisokat ellen6rizni kell. A Ve. 127. S Q)
bekezd6se kimondja, hogy az ajanl6sok tdteles ellen6rz6sdt nem kell tov6bb folytatni, ha
a jeldlts6ghez sziiks6ges szhmot.
ajanlilsok ellen6rzdsdt a Helyi Yiiasztitsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l
tallkaztatta a Helyi Yillasztdsi Bizotts6got.

bizonyossS v6lik, hogy az 6rv6nyes aj6nlisok szitma el6ri

Az

A Y illasztftsi B izotts6g meg6llapitotta, ho gy nev ezett v6laszt6j o ggal rendelkezik.
Nevezett ajrinl6sainak ellen6rz6se az informatikai rendszer titjan megtcirt6nt, a 23 db
aj6nl6sb6l 11 db ajdnl6s keriilt ellen6rz6sre, ezek kriztil 11 6rv6nyes, 0 db 6rvdnytelen volt,
igy 6rv6nyes, leellen6rziitt ajitnlilsainak szimta I I db.
Az lrvdnyes aj6nl6sok szhma el6ri a helyi <inkorm(nyzati k6pvisel6k ds polg6rmesterek
viiasztishr6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezdds6ben eloirt sztiks6ges ajtlnl6sok
szttmffi, mely alapj6n Detk K<izs6gben a k6pvisel6jel6lt nyilv6ntart6sba v6tel6hez 10 db
6rvdnyes

aj

6nl6s sziiks6ges.

A Ve.

132. $-a alapjSn az illetdkes v6laszt6si bizotts6g minden, a tdrv6nyes felt6teleknek
megfelel6 jeloltet - legk6s6bb a bejelent6st krjvet6 negyedik napon - nyilv6ntart6sba vesz.

Nevezett a nyilv6ntartdsba vltelhez szi.iksdges t<irv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jel<ilt
bejelentdsdre a jogszab6lyban meghatdrozott hat6rid6ben kertilt sor, ezdrt a Yalasztdsi
Bizotts6g a nyilvtintart6sba vdtelr6l d<intott.

A Ve.

124. $ (2) bekezd6se kimondja, hogy a ftiggetlen jel6ltk6nt indulni szindekoz6
vdlaszt6polgdr, illetve a jelciltet illlitani szftndekoz6jel<116 szewezet a rendelkez6sdre bocs6tott
tisszes aj6nl6ivet kdteles iltadni av6laszt6si irodanak ajeldlt bejelent6s6re rendelkezesre 6116
hataridoben E kritelezetts6g elmulaszthsa eset6n a jeldlt nyilvrlntart6sba v6tel6re illet6kes
villasztdsi bizotts6g hivatalb6l ellarva birs6got szab ki. A birsdg Osszege minden be nem
nyrijtott aj6nl6iv utfm ezer forint.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g meg6llapitja, hogy Nagy Attila az illtala ig6nyelt 6s 2019.
augusztus 30. napjrin iltvett mind a 3 db ajanl6fvet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
V6laszt6si hodfihoz, ezzel jogszabiiyi krjtelezetts6g6nek eleget tett.

A Helyi Yfiasztitsi Bizotts6g a hatirozatot a Ve. 124. g (1) 6s (2) bekezd6se,
bekezd6se, 127 . 5 (2) bekezd6se, 132. $-a,221-227. $-ai,a 1912019.
g. $ (1) bekezddse alapjanhoztameg.
$-a, valamintazOvjt.

125. $ (1)
(VII.29.) IM rendelet 21.

A jogorvoslat lehet6s6g6t a Ve. 221. 5 (1) bekezd6se biztositja

A

fellebbezds illetdkmentess6g6t az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi
bekezd6s 1. pontja irja el6.

XCI[.

trirv6ny 33. g (2)

Detk, 2019. szeptember 4.
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1. Nagy Attila Detk, Arp6d u.27.
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