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nyilv6ntart6sba v6tele

18/2019.(IX.04.) HVB Hatirozat

Detk Kcizs6gi Helyi V6laszt6si Bizotts6g Hortoldnyi Akos Detk, R6k6czi u. 80. szftm alattr
lakost a helyi onkormrlnyzati k6pviselok ds polg6rmester 2019. okt6ber 13. napj6ra kitrizott
iiltaliinos vfllaszthsdn ftiggetlen k6pviseldjelciltkdnt (egy6ni listris jeloltk6nt) nyilv6ntart6sba
veszi.

Jelen hatdrozat ellen a jel<ilt fellebbezdssel 6lhet. A fellebbez6st jogszabitlysdrt6sre
hivatkoz6ssal,. a jogszab6lys6rtds alapj6nak megjel<il6s6vel a Helyi V6lasztilsi Bizotts5gn6l
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy a hatfrozat meghozatal6t kciveto
harmadik napon a Helyi Viilasztrisi Bizotts6ghoz megerkezzen. A fellebbezlst szemdlyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Teriileti
Yiiasztitsi Bizotts6ghoz(3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rtds megjelcildsdt, a fellebbezds
benffit6j6nak nev6t, lakcim6t, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcimdt6l eltdr), valamint
szemdlyi azonosit6jiit. A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszitmifi vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjinak nevdt 6s telefaxszdmifi vagy
elektronikus lev6lcimdt.
A fellebbez6sben rij tdnyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezes a Tertileti Yftlasztftsi Bizotts6g hatitrozatfunak meghozataliig visszavonhat6,
azonban az eljfnfst a Tertileti V6laszt6si Bizotts6g hivatalb6l is folytathatla.
A fellebbez6s illet6kmentes.

lndokol:[s

Hortol6nyi Akos Detk, R6k6czi u. 80. szitm alattr lakos 2019. szeptember 9. napj6n k6rte a

Helyi Yfiasztirsi Bizottsirgtol nyilvrintartrisba v6teldt fliggetlen k6pvisel<ljelciltkdnt 14 db
ajanlist tartalmaz6 2 db ajfnlSiv benyrijt6siival, az erre rendszeresitettE2 jehi nyomtatvftny
megfelel6 kitolt6s6vel, valamint a sztiksdges nyilatkozatok megt6teldvel.
Aviiasztitsi elj6r6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jeloltet az ajdnl6ivek rltad6srival kell bejelenteni a nyilviintartiisba v6teldre illetdkes villasztiisi
bizottshgnfi.

A helyi onkormrinyzati kdpvisel6k 6s polgilrmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kitizltt
vilasztilsa elj6r6si hat6rid6inek 6s hatrirnapjainak meg,iilapittts6r6l sz6l6 1912019. (V11.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben az egy6ni list6s 6s az egyenr vrilaszt6keriileti
jelciltet, a polgiirmester-jelciltet ds a f6polg6rmester-jel<iltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6rriig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezddse elofrja, hogy az aj6nl6sokat ellenorizni kell. A Ve. T27. $ (2)

bekezddse kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rzds6t nem kell tovrlbb folytatni, ha

bizonyoss6 v6lik, hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok szitma el6ri a jelciltsdghez szi.iks6ges szitmot.
Az aj6nl6sok ellen6rz6s6t a Helyi Yiiaszthsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6rol
til eko ztatta a He lyi V rll as ztrls i B i zotts 69 ot.

A Y |lasztits i B i z otts 69 me g 6l I ap itotta, ho gy nev ezett v fiasztoj o ggal rend e lkezik.
Nevezett ajanl6sainak ellen6rz6se az informatikai rendszer irtj6n megtort6nt, a 14 db
aj6nl6sb6l 1t db aj6n16s keriilt ellen6rz6sre, ezek koziil 11 6rv6nyes,0 db 6rv6nytelen volt,
igy 6rv6nyesn leellentfuzott ajttnlftsainak szitma 11 db.

Az lrvenyes aj5nlSsok szdma el6ri a helyi <inkormitnyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek

vflasztisfur6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben eloirt sztiks6ges aj6nltlsok
szftmftt, mely alapj6n Detk Krizsdgben a k6pvisel6jel6lt nyilv6ntart6sba vdtel6hez 10 db
6rvdnyes alanlfs sziiksdges.

A Ve. 132. $-a alapjin az illetekes v6lasztdsi bizottsdg minden, a tcirv6nyes felt6teleknek
megfelelo jeloltet - legk6sdbb a bejelent6st kovet6 negyedik napon - nyilviintartdsba vesz.

Nevezett a nyilviintartdsba vltelhez sziiks6ges t<irv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jelolt
bejelent6sdre a jogszab6lyban meghatfurozott hat6rid6ben keriilt sor, ez6rt a Yfiasztitsi
Bizottsdg a nyilvrlntart6sba v6telrol d<intcitt.

A Ve. 1,24. S (2) bekezd6se kimondja, hogy a fiiggetlen jel<iltk6nt indulni szindekozo
v6laszt6polg6r, illetve a jelciltet filitani szitndekozojel6l6 szervezet a rendelkez6s6re bocsiitott
osszes aj6nl6ivet koteles rltadni a vttlasztftsi irodanak a jeldlt bejelent6s6re rendelkez6sre 6116

hat6rid6ben. E kritelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jelcilt nyrlvftntart6sba v6tel6re illet6kes
vfiasztilsi bizotts6g hivatalb6l eljttwa birsiigot szab ki. A birs6g <isszege minden be nem
nyr.ijtott aJarlSiv utitn ezer forint.
A Helyi Yiiasztfsi Bizotts6g meg6llapitja, hogy Hortol6nyi Akos az titala ig6nyelt es 2019.
szeptember 4. napjfin ittvett mind a 2 db ajanl6ivet hat6ridSben visszajuttatta a Helyi
Y iiasztfsi Ir o dilto z, ezzel j o gszab 5ly i kcite I ezetts 6 gdnek e I e g et tett.

A Helyi Viilaszt6si Bizotts6g a hatirozatot a Ve. 124. S (1) 6s (2) bekezd6se, 125. $ (1)

bekezddse, 127. S (2)bekezdese,I32. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.

$-a, valamintazOvjt. g. $ (1) bekezd6se alapjanhoztameg.

A jogorvoslat lehet5s6g6t a Ve. 221. S (1) bekezd6se biztositja.

A fellebbez6s illet6kmentess6g6t az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCil. ttirvdny ::. S tZl
bekezdds 1 pontja fuja elo.

Detk, 2019. szeptember 9.
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