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Detk Kdzs6gi Helyi Vrilaszt6si Bizottsrig Sebesty6n Istviin Detk, Munk6s u. 19. szttm alattl
lakost a helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjttrakitizott
6ltal6nos vfiasztilsin ftiggetlen kdpviselojeloltk6nt (egy6ni list6s jeloltk6nt) nyilv6ntart6sba
veszi.

Jelen hatfnozat ellen a jeldlt fellebbezdssel 6lhet. A fellebbez6st jogszabirlys6rtdsre
hivatkoz6ssal,. a jogszabtiysdrt6s alapjrlnak megjekil6s6vel a Helyi Yflasztirsi Bizotts6gn6l
(3275 Detk, Arprid u. 43.) lehet eloterjeszteni rigy, hogy a hatitrozat meghozatal6t koveto
harmadik napon a Helyi Yillasztdsi Bizotts6ghoz megdrkezzen. A fellebbezdst szem6lyesen,
levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Tertileti
Yiiasdilsi Bizottsrighoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbezesnek tartalmaznia kell a jogszabrilys6rt6s megjel6l6s6t, a fellebbez6s
benyfjt6janak nevdt, lakcim6t, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szem6lyi azonosit6jrit. A fellebbezds tartalmazhatja benyujt6j6nak telefaxszirmitt vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesitdsi megbizottjirnak nev6t ds telefaxszftmitt vagy
elektronikus levdlcfmdt.
A fellebbezdsben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Ter0leti V6lasztdsi Bizotts6g hatdrozatitnak meghozatalttig visszavonhat6,
azonban az eljitrlst a Tertileti Yftlasztitsi Bizotts6g hivatalb6l is folytathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

Sebesty6n IStv6n Detk, Munkris u. 19. szttm alatti lakos 2019. szeptember 9. napjin k6rte a

Helyi V6lasztSsi Bizotts6gtol nyilvantart6sba v6tel6t ftiggetlen k6pviselojeloltk6nt 16 db
ajanlint tartalmazo 2 db ajarl6iv benyujtastival, az effe rendszeresitett E2 jehi nyomtatvitny
megfelelo kitolt6sdvel, valamint a sziiks6ges nyilatkozatok megtdtel6vel.
Aviiasztttsi elj6r6sr6l s2616 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezddse 6rtelmdben a
jeldltet az alinl6ivek itaddsiwal kell bejelenteni anyllvitntartrisba v6teldre illetdkes viiasztirsi
bizotts69n6l.

A helyi onkormiinyzati k6pvisel6k 6s polgilrmesterek 2019. okt6ber 13. napjftra kittizott
viiasztdsa elj6r6si hatdrid6inek 6s hatrirnapjainak megrillapitfsitrSl sz6lo 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezddse 6rtelmdben az egy6hi listris 6s az egydm v6laszt6keriileti
jeltiltet, a polg6rmester-jelciltet 6s a f5polgrlrmester-jelciltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-en
16.00 6rrlig kell bejelenteni.



z

A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6irja, hogy az ajrinllsokat ellen6rizni kell. A Ve. 127. $ (2)
bekezddse kimondja, hogy az ajdnl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tovribb folyatni, ha
bizonyoss6 v6lik, hogy az 6rv6nyes ajanl6sok szdma el6ri a jel<ilts6ghez sziiks6ges sz6mot.
Az aj6nl6sok ellen6rz6sdt a Helyi Y|lasztdsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l
tf$ 6ko ztatta a H e lyi V iil aszt6s i B i zotts 69 ot.

A Y ilasztits i B izotts 69 me giilapitotta, ho gy nev ezett v iiasztoj o ggal rende lkezik.
Nevezett ajiinliisainak ellenorzdse az informatikai rendszer ritj6n megtrirt6nt, a 16 db
aj6nl6sb6l 11 db aj6nkis kertilt ellenorzdsre, ezek kciztil 11 drvdnyes,0 db drvdnltelen volt,
igy 6rv6nyes, leellen5rzdtt ajttnlilsainak szirma 1 1 db.
Az 6rvdnyes aj6nl6sok szfma el6ri a helyi onkorminyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek
viiasztdsir6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben el6frt sziiks6ges aj6nl6sok
szitm6t, mely alapj6n Detk K6zs6gben a k6pviseldjelcilt nyilv6ntart6sba vdteldhez 10 db
6rv6nyes aj rinkis sztiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjdn az illet6kes viiasztitsi bizotts6g minden, a torvdnyes felt6teleknek
megfelel6 jeloltet - legk6s6bb a bejelent6st krivet6 negyedik napon - nyilv6ntartiisba vesz.

Nevezett a nyilv6ntarthsba v6telhez sziiks6ges trirv6nyi felt6telekkel rendelkezlk, a jeldlt
bejelentds6re a jogszabfllyban meghatdrozott hat6rid6ben kertilt sor, ezdrt a Ytiasztitsi
Bizotts6g a nyilv6ntart6sba v6telr6l d<jntrjtt.

A Ve. 124. 5 (2) bekezddse kimondja, hogy a fi.iggetlen jeloltk6nt indulni sz6ndekoz6
v6laszt6polgrir, illetve a jeloltet iilitani szfindekozojekll6 szewezet a rendelkez6s6re bocs6tott
cisszes ajSnl6ivet kdteles 6tadni avilasztirsi irodanak a jeldlt bejelentdsdre rendelkezesre itllS
hat6ridoben.. .E k<itelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jelcilt nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes
v6lasztiisi bizottstig hivatalb6l elj6rva birs6got szab ki. A birs6g dsszege minden be nem
nyr,ijtott aj6nl6iv utin ezer forint.
A Helyi Vtllasztrisi Bizottsiig meg6llapitja, hogy Sebesty6n Istv6n az iitala ig6nyelt 6s2019.
szeptember 2. napjftn ffivett mind a 2 db ajarrl6ivet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
V iil asztris i Ir o ditho z, ezzel j o gszab aly i kote I e zett s6 g6nek el e g et tett.

A Helyi Yfllasztdsi Bizottsitg a hatlrozatot a Ve. 124. 5 (1) 6s (2) bekezd6se, 125. g (1)
bekezd6se, 127. S (2)bekezdese,132. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (Y1I.29.) IM rendelet 21.

$-a, valamint az 6vjt.9. $ (1) bekezd6se alapj6nhozta meg.

A jogorvoslat lehetos6 get aY e. 22I.

A fellebbez6s illetdkmentessdg6t az
bekezdds 1. ponda irjael6.

Detk, 2019. szeptember 9.

$ (1) bekezd6se biztosftja.

illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny 33. $ (2)
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