
Detk Kiizs6gi Helyi Vrilasztrisi Bizotts6g
3275 Detk, Arphdu.3. @:371375-015
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nyilv6ntart6sba vdtele

alatti lakos k6pvisel<ijelcjltkdnti

19/2019.(IX.04.) HVB Hatfrozat

Detk K6zs6gi Helyi V6laszt6si Bizotts6g Kovdcs Krisztiiin Sdndor Detk. Arprid u. 23. szirm
alatti lakost a helyi onkorm6nyzati k6pviselSk 6s polgilrmester 2019. okt6ber 13. napjitra
krtizott 6ltaliinos vitlasztitsitn ftiggetlen k6pviseldjel<iltk6nt (egy6ni listds jelclltk6nt)
nyilvdntartiisba veszi.

Jelen hattrozat ellen a jeldlt fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbezdst jogszabftlys6rt6sre
hivatkoz6ssal,. a jogszab6lys6rtds alapj6nak megjel<i16s6vel a Helyi Vrilaszt6si Bizottsdgn6l
(3275 Detk, Arprid u. 43.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy a hatinozat meghozatakit koveto
harmadik napon a Helyi Yiiasztdsi Bizotts6ghoz meg6rkezzen. A fellebbezest szemelyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Tertileti
V6lasztiisi Bizottsrighoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszabrilys6rt6s megjel6l6s6t, a fellebbezds
benyrijt6j6nak nevdt, lakcimdt, postai 6rtesitdsi cimdt (ha a lakcim6tol eltdr), valamint
szem6lyi azonosit6j6t. A fellebbez6s hrtalmazhatja benyirjt6j6nak telefaxszftmftt vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesitdsi megbizotljftnak nev6t 6s telefaxszitmifi vagy
elektronikus levdlcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Terilleti YSlasztdsi Bizotts6g hatitrozatitnak meghozatalaig visszavonhat6,
azonbanaze\frdst a Teriileti YillasztdsiBizottsfryhivatalb6l is folytathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.

IndokoLis

Kov6cs Kriszti6n S6ndor Detk. Arp6d u.23. szitm alatti lakos 2019. szeptember 9. napJ6n
k6rte a Helyi Y{,lasztdsi Bizotts6gt6l nyilvrintartrisba v6tel6t fi.iggetlen kdpviselojeloltkdnt 16

db ajanl6st tarlalmaz6 2 db ajdnl6iv benyrijt6sdval, az erre rendszeresitettB2jelti nyomtatvttny
megfeleki kitcilt6sdvel, valamint a sztiks6ges nyilatkozatok megt6tel6vel.
Aviiasztftsi eljiir6sr6l sz6l62013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jelciltet az ajftnl6ivek 6tad6s6val kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes v6laszt6si
bizottsirynfi.

A helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjrira kitrizott
v6laszt6sa elj5rrisi hat6ridoinek 6s hat6rnapjainak megftllapitttsrir6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se drtelmeben az egycini listris 6s az egyeni v6laszt6keriileti
jeliiltet, a polg6rmester-jelciltet 6s a fopolg6rmester-jelciltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-dn
I6.00 6rrlig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. S (1) bekezd6se eloirja, hogy az ajrinl6sokat ellen6rizni kell. A Ve. 127. $ (2)

bekezd6se kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folyatni, ha

bizonyoss6 vrllik, hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok szdma el6ri a jel<ilts6ghez sziiks6ges szftmot

Az aj6nl6sok ellen6rz6s6t a Helyi V6laszt6si Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l

titj ekoztatta a He lyi V ill aszt6si B izotts rigot.

A Y flasztitsi B izotts6g me g6llapitotta, ho gy nevezett v6laszt6j o ggal rendelkezik.
Nevezett aj6nl6sainak ellen6rz6se az informatikai rendszer ritj6n megtcirt6nt, a 16 db

aj6nl6sb6l 12 db ajSnl6s keriilt ellen6rz6sre, ezek k<iztil 11 6rv6nyes, 1 db 6rv6nytelen volt,
igy 6rv6nyeq, leellen6rzott alinlfusainak szfrma 1 1 db.

Az 6rv6nyes ajiinlisok szitma el6ri a helyi tinkorminyzati kdpviselSk 6s polgrirmesterek

viiasztitsirol szolo 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6sdben el6irt szi.iks6ges aj6nl6sok

szirmSt, mely alapjan Detk Kozs6gben a k6pviselojelolt nyilvrlntart6sba v6tel6hez 10 db

6rv6nyes aj 6nl6s sziiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjin az illet6kes villasztfsi bizotts6g minden, a torvdnyes felt6teleknek
megfelel6 jelciltet - legk6s6bb a bejelent6st kovet6 negyedik napon - nyilvftntart6sba vesz.

Nevezett a nyilv6ntart6sba v6telhez szi.iks6ges tdrv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jelolt
bejelent6s6re a jogszab6lyban meghatdrozott hatrlrid6ben keriilt sor, ezdrt a Yfiasztilsi
Bizotts6g a nyilv6ntartrisba vdtelrol d<int<itt.

A Ve. 124. $ (2) bekezddse kimondja, hogy a fiiggetlen jeloltk6nt indulni szhndekoz6

vitlasztlpolgrir, illetve a jekiltet illlitani sztndekoz6jelcil<l szervezet a rendelkez6sdre bocsiltott
risszes aj6nl6ivet koteles 6tadni a vtiasztitsi irodrinak a jelolt bejelent6s6re rendelkezesre 6116

hatarid6ben. E kritelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jelcilt nyilvrlntart6sba v6tel6re illet6kes
villasditsi bizottsitg hivatalb6l ellirva birs6got szab ki. A birs6g <isszege minden be nem

nyrijtott alanl6iv ut6n ezer forint.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g meg6llapitja, hogy Kovdcs Kriszti6n S5ndor az filtala ig6nyelt 6s

2019. szeptember 4. napjin ifivett mind a 2 db aJilnl6ivet hatririd6ben visszajuttatta a Helyi
V6laszt6si Irod6ho z, ezzel j o gszab6lyi kotelezetts6 gdnek ele get tett.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a hatftrozalot a Ve. 124. $ (1) 6s (2) bekezd6se, 125. $ (1)

bekezddse, 127 . 5 (2) bekezddse, 132. $-a, 221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.

$-a, valamint az Ovjt. 9. $ (1) bekezd6se alapjrin hozta meg,

A jogorvoslat lehet6s6gdt a Ve. 22T. S (1) bekezd6se biztositja.

A fellebbezds illet6kmentess6g6t az illetekekrol s2616 1990. 6vi XCI[. ttirvdny 33. $ (2)

bekezd6s 1. pontja irja el6.

Detk, 2019. szeptember 9.

Ahatitrozatot kapj6k:
l. Kov6cs Kriszti5n S6ndor Detk, Arp6d u. 23.
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