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TSrgv: GAI Piroska Detk, Szabadsf,g u. 10. szitm alatti lakos kdpviselcijelcjltkdnti
nyilv6ntart6sba vdtele
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Detk Kdzs6gi Helyi Y|lasztSsi Bizotts6g G6l Piroska Detk, Szabads6g u. 10. szitm alatti
lakost a helyi dnkormiinyzati k6pviselok 6s polg6rmester 2079. okt6ber 13. napjara kittizott
6ltal6nos vtiaszttsfin fiiggetlen k6pviseldjel<iltk6nt (egy6ni list5s jel<iltk6nt) nyilv6ntart6sba
veszi.

Jelen hatdrozat ellen a jeldlt fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbez6st jogszabttlysdrtdsre
hivatkozdssal,.a jogszabalys6rt6s alapj6nak me$elcil6s6vel a Helyi V6laszt6si Bizotts6gn6l
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet eloterjeszteni rigy, hogy a hatitrozat meghozatal6t koveto
harmadik napon a Helyi Yflasztilsi Bizottsdghoz megerkezzen. A fellebbezest szemelyesen,
levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyirjtani. A fellebbezest a Teri.ileti
V6lasztiisi Bizottsdghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezm.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszabrilysdrtds megjelcildsdt, a fellebbezes
benyrijt6jdnak nev6t, lakcim6t, postai 6rtesit6si cimdt (ha a laicim6tol elt6r), valamint
szem6lyi azonosit6j6t. A fellebbez6s Artalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxsz6m6t vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve kdzbesitdsi megbizottjdnak nev6t 6s telefaxszitmifi vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij tdnyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezes a Teriileti V6laszt6si Bizotts6g hatinozatttnak meghozataltig visszavonhat6,
azonban az eljitrist a Teri.ileti Vdlasztiisi Bizotts6g hivatalb6l is folytathatja.
A fellebbezds illet6kmentes.

Indokokis

G6l Piroska Detk, Szabads6g u. 10. sz6m alatti lakos 2019. szeptember 6. napj6n k6rte a Flelyi
VSlaszt6si Bizotts6gt6l nyilvdntart6sba v6teldt fliggetlen kdpviselojelciltkdnt 16 db ajrinl6st
tartalmaz6 2 db ajarl6iv benyrijt6s6val, az er-re rendszeresitettE2jelti nyomtatv6ny megfelelo
kitolt6sdvel, valamint a sziiks6ges nyilatkozatok megtdteldvel.
Avfiasztitsi elj6r6sr6l s2616 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jeloltet az ajitnl6ivek 6tad6s6val kell bejelenteni a nyilv6ntartrisba v6tel6re illetdkes vtiasztitsi
bizottshgnill.

A helyi <inkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjftra kitrizcitt
vfiasztisa elj6r6si hat6ridoinek 6s hat6rnapjainak meg|llapititsdr6l s2616 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmdben az egy6ni list6s 6s az egy6ni v6laszt6keriileti
jeloltet, a polg6rmester-jelciltet 6s a fopolg6rmester-jeloltet legk6sobb 2019, szeptember 9-6n
16.00 6rriig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6irja, hogy az aj6nl6sokat ellen6rizni kell. A Ye. 127. g (2)
bekezd6se kimondja, hogy az ajdnl6sok tdteles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyossii vSlik,hogy az 6rvdnyes aj6nlisok szdma el6ri a jekiltseghez sziiks6ges sz6mot.
Az aj6nl6sok ellen6rz6s6t a Helyi V6lasztiisi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l
tfijlkoztatta a Helyi V6laszt6si Bizotts6got.

AYfllasztirsi Bizotts6g meg6llapitotta, hogy nevezettvl,lasztojoggal rendelkezik.
Nevezett aj6nlilsainak ellenorz6se az informatikai rendszer ritjan megtdrt6nt, a 16 db
ajanlrisb6l. l1 db ajrinliis kertilt ellen6rzdsre, ezek kciztil 11 6rv6nyes,0 db drvdnytelen volt,
igy ervenyes,.leellen6rziitt ajdnlasainak szdna 1 1 db.
Az ewlnyes aj6nl6sok szftma el6ri a helyi cinkormfnyzati k6pviselSk 6s polgrlrmesterek
vilasztitsir6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezddsdben el5irt sziiks6ges ajrinl6sok
szitmift, mely alapjan Detk K<izs6gben a k6pviseldjelolt nyilv6ntartrisba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes aj rinl6s sziiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjtn az illet6kes v6laszt6si bizotts6g minden, a torv6nyes felt6teleknek
megfelel6 jel6ltet - legkds6bb a bejelent6st kcivet6 negyedik napon - nyilvfuntart6sba vesz.

Nevezett a nyilvrintartdsba vetelhez sziiks6ges tdrvdnyi felt6telekkel rendelkezik, a jelolt
bejelent6s6re a jogszab6lyban meghatttrozott hatririd6ben keriilt sor, ez1rt a Yillasztdsi
Bizottsiig a nyilv6ntart6sba v6telr5l dontritt.

A Ve. T24. 5 (2) bekezd6se kimondja, hogy a fiiggetlen jel<iltk6nt indulni szfndekoz6
v6laszt6polgiir, illetve a jelciltet allitani szfndekozojelcil6 szewezet a rendelkez6sdre bocsiitott
cisszes ajhnl6ivet kciteles ifiadni a viiasztisi irodanak a jel<ilt bejelent6s6re rendelkezesre 5116

hatriridoben. .E kcitelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jelolt nyilviintartrisba v6tel6re illet6kes
villasztitsi bizottsitg hivatalb6l eljarva birs6got szab ki. A birsrlg dsszege minden be nem
nyfjtott ajinl6iv utfrn ezer forint.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g meg6llapftja, hogy Gril Piroska az iitala ig6nyelt es 2019.
szeptember 5. napjrin ifiveIt mind a 2 db ajdnl6ivet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
V6laszt6si hod6hoz, ezzel jo gszabalyi kritelezetts6g6nek eleget tett.

A Helyi Yillaszthsi Bizotts6g a hatitrozatot a Ve. 124. 5 (1) 6s (2) bekezd6se, 125. g (1)
bekezd6se, 127 . S (2) bekezdese, 132. $-a, 221-227 . $-ai,a 1912019. (VI1.29.) IM rendelet 21 .

$-a, valamint azOvjt.g. $ (l) bekezd6se alapjinhoztameg.

A jogorvoslat lehet6s6gdt a Ve. 221. 5 (1) bekezd6se biztosftja.

A fellebbez6s illet6kmentess6g6t az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XCil. tdrv6ny 33. $ (2)
bekezdds 1. pontja irja el6.

Detk, 2019. szeptember 9.
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Ahatdrozatot kapjrik:
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