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15/2019.(IX.04.) HVB Hatirozat

Detk Kdzs6gi Helyi Yillasztdsi Bizotts5g Schl6g Gy<irgy Detk, J6kai u. 8. sz6m alatti lakost a
helyi <inkorminyzati k6pvisel6k 6s polgrirmester 2019. okt6ber 13. napjara kitrizcitt Sltal6nos
vfllaszthsdn fiiggetlen kdpvisel6jel6ltk6nt (egy6ni list6s jeldltk6nt) nyilv6ntartdsba veszi.

Jelen hatfirozat ellen a jel<ilt fellebbezdssel 6lhet. A fellebbez6st jogszabttlysdrtdsre

hivatkoz6ssal,.a jogszab6lysdrt6s alapj6nak megjeltil6sdvel a Helyi Ytiasztttsi Bizottsrignrll
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet eloterjeszteni rigy, hogy a hatftrozat meghozataldt k<ivet6
harmadik napon a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz meg6rkezzet. A fellebbezest szemelyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben lehet benyirjtani. A fellebbezdst a Ter0leti
V6laszt6si Bizottsdghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszabSlys6rt6s megjel6lds6t, a fellebbez6s
benyfjt6j6nak nev6t, lakcim6t, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szem6lyi azonosit6j6t. A fellebbez6s tartalmazhatja benyirjt6jdnak telefaxszhmifi vagy
elektronikus lev6lcimdt, illetve k6zbesit6si megbizottjitnak nev6t 6s telefaxszhm6t vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbezdsben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Teriileti Yilasztilsi BizottsSg hatdrozatitnak meghozatalitig visszavonhat6,
azonban az eljftrhst a Teriileti Yillasztftsi Bizotts6g hivatalb6l is folytathatja.
A fellebbezds illet6kmentes.

Indokol6s

Schl6g Gydrgy Detk, J6kai u. 8. sz6m alatti lakos 2019. augusztus 29. napjdn k6rte a Helyi
Yilasztdsi Bizotts6gt6l nyilvantart6sba v6teldt fiiggetlen k6pviseldjel<iltk6nt 24 db ajanlilst
tartalmaz6 3 db aj6nl6iv benyrijt6s6val, az erre rendszeresitetlE}jehi nyomtatvitny megfelel6
kitdlt6sdvel, valamint a sziiks6ges nyilatkozatok megt6teldvel.
Avilaszthsi elj6r6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jelciltet az ajinl6ivek ritad6s6val kell bejelenteni a nyilvSntart6sba v6tel6re illetdkes vflasrtilsi
bizottsrign6l.

A helyi onkormanyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek 2019. okt6ber 13. napjdra kittiz<itt
villasztisa eljarrisi hat6rid6inek 6s hatSrnapjainak megitllapitds6r6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmeben az egy6ni list6s 6s az egyeni v6laszt6keriileti
jelciltet, a polg6rmester-jelciltet 6s a f6polgrirmester-jeloltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6rdig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezddse eloirja, hogy az alilnlasokat ellenorizni kell. A Ve. 127. 5 Q)
bekezd6se kimondja, hogy az aj6nllsok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tovSbb folyatni, ha
bizonyoss6 v6lik, hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok szlrctael6ri a jel<iltsdghez sztiks6ges sz6mot.
Az ajdnlfsok ellen6rzdsdt a Helyi V6laszt6si Iroda elvdgezte 6s .*.k eredm6ny6rdl
thjekoztatta a Helyi V6laszt6si Bizotts6got.

AYiiasztftsi Bizottsrig megdllapitotta, hogy nevezettvillaszt6joggal rendelkezik.
Nevezett ajrinl6sainak ellenorz6se az informatikai rendszer irtjan megtcirtdnt, a 24 db
aj6nl6sb6l 11 db aj6nlls kertilt ellenorz6sre, ezek kciztil 11 6rv6nyes,0 db 6rv6nytelen volt,
igy 6rv6nyesy leellen6rzott ajlnlasainak szdma 11 db.
Az ervenyes aj6nl6sok sz6ma el6ri a helyi dnkormdnyzati kdpvisel6k 6s polgrirmesterek
viiasztdsir6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6sdben eloirt szriks6ges ajanl6sok
szdmht, mely alapjan Detk K6zs6gben a k6pvisel6jeldlt nyilv6ntartrisba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes aj anl6s szi.iks6 ges.

A Ve. 132. $-a alapjan az illetekes v6laszt6si bizottsrig minden, a tcirvdnyes felt6teleknek
megfelel6 jeloltet - legk6s6bb a bejelent6st k<ivet6 negyedik napon - nyilvSntart6sba vesz.

Nevezett a nyilvrintartisba vetelhez sziiks6ges t<irv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jeldlt
bejelentds6re a jogszabrilyban meghatdrozott hat6ridoben keriilt sor, ezdrt a Yillasztdsi
Bizottsdg a nyilv6ntart6sba vdtelrol dcintdtt.

A Ve. 124. $ (2) bekezd6se kimondja, hogy a ftiggetlen jelciltkdnt indulni sz6ndekoz6
v6laszt6polg6r, illetve a jeldltet fllitani szindekozojeldl6 szewezet a rendelkez6s6re bocs6tott
dsszes ajdnl6ivet kdteles irtadni a villaszti*i irodrlnak a jelolt bejelent6sdre rendelkezesre fiI6
hatSridoben.'E kotelezettsdg elmulaszt6sa eset6n a jeldlt nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes
villasztitsi bizottsfug hivatalb6l elj6rva birs6got szab ki. A birs6g cisszege minden be nem
nyrijtott aj6nl6iv :utln ezer forint.
A Helyi V6lasztrlsi BizottsSg meg6llapida, hogy Schl6g Gy<irgy az iitala igdnyelt 6s 2019.
augusztus 29. napjfn ittvett mind a 3 db ajrinl6ivet hatarid6ben visszajuttatta a Helyi
V6lasztdsi kodtrttoz, ezzel jogszabillyi kdtelezetts6gdnek eleget tett.

A Helyi Yillasztfsi Bizottsrlg a hatdrozatot a Ve. 124. $ (1) 6s (2) bekezd6se, 125. g (1)
bekezd6se, 127.5 (2)bekezddse, 132. $-a,221-227. $-ai,a 1912019, (VII.29.) IM rendelet 21.
$-a, valamint az 6vjt.9. $ (1) bekezddse alapjanhozta meg.

A jogorvoslat lehetosdg6t a Ve. 22T. 5 (1) bekezddse bizositja

A fellebbez6s illet6kmentess6g6t az illetdkekrol sz6l6 1990. 6vi XCm. t<irv6ny 33. $ (2)
bekezd6s 1. pontja irja el6.

Detk, 2019. szeptember 4.
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