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Detk K<izsdgi Helyi V6laszt6si Bizotts6g Katona Agnes Detk, M6ty6s krt.7 . szirm alatti lakost
a helyi <inkormrinyzati kdpvisel<jk 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjdrakitiizott riltalinos
v|lasztfsitn ftiggetlen k6pviseldjeloltk6nt (egy6ni list6s jeloltk6nt) nyilv6ntart6sba veszi.

Jelen hatirozat ellen a jelolt fellebbezdssel 6lhet. A fellebbezdst jogszabSlys6rt6sre
hivatkozrissal,,a jogszabiiys6rtds alapjanak megjelcil6sevel a Helyi Yilasztirsi Bizotts|gnii
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy a hatttrozat meghozataldt k<jvet6
harmadik napon a Helyi YilTaszttsi Bizotts6ghoz megdrkezzen. A fellebbezest szemelyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Teri.ileti
Yflasztdsi Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cfmezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rtds megfeloldsdt, a fellebbez6s
benyrijt6jrinak nev6t, lakcim6t, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szemdlyi azonosit6j6t. A fellebbezds tartalmazhafa benyirjt6j6nak telefaxszdmdt vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve kdzbesftdsi megbizottj6nak nev6t 6s telefaxsztmht vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezes a Teriileti Yftlasztitsi Bizottslg hatftrozatfnak meghozataliig visszavonhat6,
azonban az ellirdst a Teriileti V6laszt6si Bizottsrig hivatalb6l is folytathatia.
A fellebbez6s illetdkmentes.

Indokol6s

Katona Agnes Detk, M6tyrls krt. 7 . szitm alatti lakos 2019. szeptemb er 9. napjitn k6rte a Helyi
V6laszt6si Bizotts6gt6l nyilv6ntartdsba v6te16t fiiggetlen k6pviseldjel<iltkdnt 16 db ajri4l6st
tartalmazo 2 db aj6nl6iv benyrijt6sdval, M effe rendszeresitettB2jehi nyomtatvftny megfelelo
kitcjltdsdvel, valamint a sziiksdges nyilatkozatok megt6teldvel.
Aviiasztitsi eljririisr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se drtelmdben a
jelciltet az ajitnl6ivek 6tad6s6val kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes vtiaszthsi
brzottsdgnill.

A helyi onkormdnyzati kepvisel6k es polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjdra kitizott
vfiasztilsa elj6r6si hatrlrid6inek 6s hat6rnapjainak meg6llapit6s6r6l szol6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben az egydni listiis 6s az egylni vrllaszt6kertileti
jeldltet, a polg6rmester-jeloltet 6s a f6polg6rmester-jeloltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6rdig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. g (1) bekezd6se el6irja, hogy az aj6nl6sokat ellen6rizni kell. A Ye. 127. $ (2)

bekezd6se kimondja, hogy az aj6nllsok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folyatni, ha

bizonyoss6 v61ik, hogy az 6rv6nyes aj6nlSsok szttma el6ri a jelolts6ghez sztiks6ges szhmot.
Az ajdnlSsok ellenorzeset a Helyi Yillasztttsi hoda elvegezte 6s ennek eredm6ny6r6l
ti$ekoztatta a Helyi Yhlasztfsi Bizottsdgot.

AYiiasztitsi Bizottsrig megrillapitotta, hogy nevezett vflasztojoggal rendelkezik.
Nevezett aj6nlSsainak ellen6rzdse az informatikai rendszer ritj6n megtort6nt, a 16 db
aj6nl6sb6l 11 db aj6nl6s keriilt ellen6rz6sre, ezek koztil 11 6rv6nyes,0 db 6rv6nytelen volt,
igy 6rv6nyes. leellen6rzott ajfnlftsainak szftma 11 db.

Az ervenyes ajrinhisok szdma eldri a helyi cinkorminyzati k6pvisel6k 6s polgrirmesterek

villasztttsfn6l sz6l6 2010. 6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben el6irt sztiks6ges aj6nl6sok
szftmfrt, mely alapjrin Detk Kozs6gben a k6pviselojel<111 nyilv6ntart6sba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes aj 6n16s sziiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjfn az illet6kes v6laszt6si bizotts6g minden, a torv6nyes feltdteleknek
megfelel6 jeldltet - legk6s6bb a bejelent6st kovet6 negyedik napon * nyilv6ntart6sba vesz.

Nevezett a nyilv6ntart6sba vdtelhez sziiksdges torvdnyi feltdtelekkel rendelkezik, a jeldlt
bejelentds6re a jogszabalyban meghatfirozott hat6rid6ben keriilt sor, ezdrt a Ytiasztdsi
Bizotts6g a nyilv6ntart6sba v6telr6l dontott.

A Ve. 124. g (2) bekezd6se kimondja, hogy a fi.iggetlen jeldltk6nt indulni szfmdekozo
v6laszt6polg6r, illetve a jekiltet filitani szfndekozojel<il6 szervezet a rendelkez6sdre bocs6tott
cisszes ajinlSivet kciteles tttadni a vitlasztdsi iroddnak a jel<ilt bejelent6s6re rendelkezesre 6lIo
hat6ridoben.- E kdtelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jeldlt nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes
vilasztfsi bizottsdg hivatalb6l eljfrrva birs6got szab ki. A birsrig <isszege minden be nem
nyrijtott ajaril6iv utirn ezer forint.
A Helyi Yiiasztfsi Bizottsrig megdllapitja, hogy Kov6cs Kriszti6n S6ndor az iltala ig6nyelt 6s

2019, szeptember 6. napjdn Stvett mind a 2 db ajdnl6ivet hatdnd6ben visszaluttatta a Helyi
V 6laszt6si Irod6hoz, ezzel j o gszab6lyi kotelezetts6 g6nek ele get tett.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a hatitrozatot a Ve. 124. 5 (1) 6s (2) bekezd6se, 125. $ (1)

bekezd6se, 127 . S (2) bekezdese, 132. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.

$-a, valamint azOvjt.g. $ (1) bekezd6se alapjanhozta meg.

A jogorvoslat lehetosdgetaYe.22l. S (1) bekezddse biztositja.

A fellebbez6s illet6kmentessdgdt az llletekekr6l sz6l6 1990. 6vi XCm. tcirv6ny 33. $ (2)
bekezd6s 1. pontja irja elo.
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