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Trirgy: G6l Piroska Detk, Szabadsiig u. 10. szLn alatli lakos k6pvisel6jel6ltk6nti
nyilv6ntart6sba-v6telenek visszautasit6sa

16/2019.(IX.04.) HVB Hat{rozat
Detk Kdzs6gi Helyi Yiiasztitsi Bizotts6g GAL PIROSKA Detk, Szabads6g u. 10. szitm alatti
lakos a helyi <inkormtnyzati kdpvisel6k 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjarakit:d,zltt
6ltal6nos vilasztdsdn ftiggetlen kdpviseldjeldltkdnt (egy6ni list6s jekiltk6nt) trjrt6n6
nyilvantart6sba v6te16t visszautasitj a.

a jeldlt fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbezdst jogszab6lysdrtdsre
jogszab6lysdrt6s
hivatkoz6ssal,.a
alapjanak megfelcilds6vel a Helyi V6laszt6si Bizotts6gnSl
(3275 Detk, Arprid u. 43.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy a hatdrozat meghozatal6t kdvet6
harmadik napon a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz meg6rkezzeu. A fellebbezlst szem6lyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezdst a Teriileti
VSlasztrlsi Bizottsdghoz (3300 Eger, Kossuth L. irt 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s megjelcildsdt, a fellebbezds
benyrijt6j6nak nev6t, lakcimdt, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcim6t6l eltdr), valamint
szem6lyi azonositojht. A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6janak telefaxszfnnffi vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszitmifi vagy
elektronikus levdlcim6t.
A fellebbezdsben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezls a Terlileti Yillaszthsi Bizotts6g hatdrozatdnak meghozataltig visszavonhat6,
azonban az eljitrilst a Teriileti Yftlasztirsi Bizotts6g hivatalb6l is folytathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.
Jelen hatftrozat ellen

lndokol6s
G6l Piroska Detk, Szabadsdg u. 10. szfnn alatti lakos 2019. szeptember 3. napj6n kdrte a Helyi
V6laszt6si Bizotts6gt6l nyilv6ntart6sba v6tel6t fliggetlen k6pviseldjeldltkdnt 16 db alanlast
taftalmaz6 2 db ajanl6iv benyrijt6s6val, az effe rendszeresftettB2jehi nyomtatviny megfelel6
kitrilt6sdvel, valamint a sziiks6ges nyilatkozatok megtdteldvel.
Avillasztftsi eljar6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVL tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a
jeldltet az qhnl6ivek 6tad6s6val kell bejelenteni a nyilviintartdsba v6te16re illet6kes vitlasztdsi
bizottsSgn6l.

A helyi tinkorm6nyzati

k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjaru kitriz<itt
v6laszt6sa eljrir6si hatririd6inek 6s hatrimapjainak meg6llapitris6r6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmdben az egy6ni list6s 6s az egylni v6laszt6keriileti
jeldltet, a polg6rmester-jeldltet 6s a fSpolgrlrmester-jelciltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r5ig kell bejelenteni.
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Az

ajanlilsok ellen6rz€set a Helyi Yillasztdsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6nydr6l
tdjekoztatta a Helyi Yillasztdsi Bizotts6got.

A Ve. 122.5. kimondja, hogy
(1) Az a villaszt6polgdr ajanlhat jeldltet,

aki a

v6laszt6son

a

v6laszt6keriiletben

v6laszt6j oggal rendelkezik.

(2) Az ajanl6ivre rh kell vezetni az ajanldst ad6 vilaszt6polgir nev6t, szem6lyi
azonositojht, magyarorszdgi lakcimet Az alanl6ivet az a1anl6 villaszt6polgir sajdt kezrileg
alitirja.
(3) Egyy6laszt6polgir t<ibb jeloltet is ajdnlhat.
(4) Egy v6laszt6polgar egy jeldltet csak egy ajanl6ssal t6mogathat, a tov6bbi ajhnlfusai
drv6nytelenek.
(5) Az ajftnlils nem vonhat6 vissza.
(6) Az ajrinl6iven az ajtnltst gyfjt6 szem6ly feltiinteti nev6t, szemdlyi azonosit6jit - ha
nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a szemllyazonoss6g6t igazol6 hat6s6gi
igazolv 6ny fuak sz6m6t - 6 s allirris5t.

A Ve. 126. $. (1) bekezd6s 6rtelm6benazajinlils 6rv6nyes, ha
(I) Az aj6nl6s 6rvdnyes, ha
a) az a1anl6 viilaszt6polgar az ajinlSiv kiad6srlnak 6s benyrijt6sanak napja kdzdtti brirmely
id6p o ntb an j o go sult vo lt j e I <i lte t aj funlani a v tlasztokeriil etben,
b) az ajhnlo v6laszt6polg6r aj6nl6iven feltiintetett adatai - az alfuirtts kiv6tel6vel - a
szavaz6korinev jegyzekadataivalmegegyeznek,
c) az ajdnlfrs megfelel a I22. $-ban foglalt krivetelmdnyeknek.

A

V6laszt6si Bizotts6g megilllapitotta, hogy nevezett szemllyazonoss6g6t nem tudta
beazonositani a szemllyi azonosit6 alapj|n, igy az ajrinl6iveken szerepl6 ajrinlSsok
6rv6nytelenek, ez6rt 6rv6nyes aj6nl6sainak sz6ma 0 db.

Az 6w6nyes ajrlnlisok szttma nem 6ri el a helyi <inkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek
vSlasztfntu6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (l) bekezd6s6ben el6irt sziiks6ges ajanlSsok
sz6mdt, mely alapj5n Detk Kcizsdgben a kdpvisel6jel<jlt nyilv6ntart6sba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes

aj

6nlis sziiksdges.

A Ve. 133. $-a alapjan az illetdkes v|lasztdsi bizotts6g visszautasitja

a jelctl6 szewezet,jel<ilt,
illetve a lista nyilv6ntart6sba v6tel6t,ha a bejelent6se a tcirv6nyes felt6teleknek nem felel meg.

A jelcilt bejelent6sdre a jogszabillyban meghatdrozott hatarid6ben keriilt sor, de neve'zett a
nyilvantart6sba v6telhez szriks6ges tcirvdnyi felt6telekkel nem rendelkezik, ezdrt aYtlaszthsi
Bizotts6g a nyilv6ntartdsba v6tel6nek visszautasit6sar6l drintdtt.

A Ve. 124. S (2) bekezd6se

kimondja, hogy a fiiggetlen jel0ltk6nt indulni sz6ndekoz6
vrilaszt6polgiir, illetve a jeldltet rillitani szdndekozojeldl6 szewezet a rendelkezds6re bocs6tott
dsszes ajanl6ivet kciteles ittadni a vilasztfusi irodanak a jekilt bejelent6s6re rendelkezesre 6116
hatfrid6ben. E k6telezetts6g elmulasztrisa eset6n a jeldlt nyilv6ntartrisba v6tel6re illet6kes
villaszthsi bizottsrig hivatalb6l eljtrva birs6got szab ki. A birs6g dsszege minden be nem
nyfj tott ajanl6iv ut6n ezer forint.

A Helyi Yillasztdsi BizottsSg

megrillapftja, hogy G61 Piroska az illtaIa igdnyelt 6s 2019.
augusztus 27. napjhn 6tvett mind a 2 db ajartl6ivet hatrlrid6ben visszajuttatta a Helyi
Vrilaszt6si lroddhoz, ezzel jogszabiiyi kdtelezettsdg6nek eleget tett.
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A Helyi V6laszt6si Bizotts6g ahatirozatot a Ve. 122. S -a, 124. $ (l) 6s (2)bekezd6se, 125. $
(l) bekezdflse, 126. $ (1) bekezd6se, 133. $. (2) bekezd6s, 221-227. g-ai,a 1912019. O/II.29.)
IM rendelet 21. $-a, valamint azOvjt.9. $ (1) bekezddse alapjrin hoztameg.
A jogorvoslat lehet6sdg6t a Ve. 221. g (1) bekezddse biztositja.

A

fellebbez6s illetdkmentess6gdt
bekezd6s l. pontja irja el6.
:6rij- " '" a

az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XCru. torv6ny 33. g

1". \'

Detk, 2019. szqptember 4.

Ahatdrozatot kapjrlk
1. GAI Piroska Detk, Szabads6g u. 10.
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