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T6rgv: Tozser Zsolt Detk, M6tyds krt. 12. szitm alattt lakos kdpviseldjeloltk6nti
nyilvSntart6sba v6tele
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Detk Kcizsdgi Helyi Yiiasztitsi Bizotts6g Tozser Zsolt Detk, M6ty6s krt. 12. szdm alatti lakost
a helyi <inkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjara kittizdtt 6ltalilnos
v|lasztfsfn fiiggetlen k6pviselojel<iltk6nt (egy6ni list6s jelciltkdnt) nyilv6ntart6sba veszi.

Jelen hatitrozat ellen a jelolt fellebbezdssel 6lhet. A fellebbez6st jogszabftlysdrtdsre
hivatkoz6ssal,-a jogszabtiys6rt6s alapjitnak megjekil6s6vel a Helyi Yiiaszt6si Bizottsrign6l
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy a hatirozat meghozatal6t koveto
harmadik napon a Helyi Ytiasztttsi Bizottsrighoz meg6rkezzen. A fellebbezdst szem6lyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levelben lehet benyfjtani. A fellebbezest a Tertileti
V6laszt6si Bizottsdghoz (3300 Eger, Kossuth L. ft 9.) kell cimezni.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rtds megjel<i16s6t, a fellebbezds
benyrijt6j6nak nev6t, lakcimdt, postai drtesit6si cim6t (ha a lakcimdt6l elt6r), valamint
szem6lyi azonosit6jiit. A fellebbezds tarlalmazhatla benyrijt6j6nak telefaxsz6miit vagy
elektronikus lev6lcfm6t, illetve k6zbesitdsi megbfzottj6nak nevdt 6s telefaxszitmifi vagy
elektronikus levdlcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek ds bizonyit6kok is felhozhat6k
A fellebbezls a Tertileti Yiiasztirsi Bizottsdg hatftrozatinak meghozatalaig visszavonhat6,
azonban az eljfndst a Teriileti Vrilasztiisi Bizotts6g hivatalb6l is folyathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokokis

Tozser Zsolt Detk, M6ty6s krt. 12. szitm alatti lakos 2019. szeptember 9. napj6n k6rte a Helyi
Yilasztitsi Bizottsdgt6l nyilv6ntart6sba v6tel6t fliggetlen k6pviseldjel<iltk6nt 14 db ajrinl6st
tartalmazo 2 db aJarl6iv benyrijtrls6val, az erre rendszeresitettE2jehi nyomtatvftny megfelel6
kitciltds6vel, valamint a sztiks6ges nyilatkozatok megt6tel6vel.
Av6lasztitsi eljririisr6l sz6l6 2013.6vi XXXVL tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jeloltet az ajirnl6ivek ltadilsaval kell bejelenteni a nyllvttntart6sba v6tel6re illet6kes vdlaszt6si
brzottsirynSl.

A helyi onkormiinyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjitra kitiz}tt
viiasztdsa eljarisi hat6rid6inek 6s hat6rnapjainak meg6llapfthsitrol sz6lo 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmeben az egydni listiis ds az egydni viilaszt6keri.ileti
jelciltet, a polg6rmester-jeldltet 6s a f6polgilrmester-jeldltet legkds6bb 2019' szeptember 9-6n
16.00 6rriig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (l) bekezd6se el6irja, hogy az ajrinliisokat ellen6rizni kell. A Ve. 127. $ (2)
bekezd6se kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyossd v6lik, hogy az 6rv6nyes ajrinl6sok szdma el6ri a jekilts6ghez sztiks6ges szftmot.
Az aj6nlrisok ellen6rz6s6t a Helyi Yfilasztdsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredmdny6rol
ti$ eko ztatta a H e I yi Y fllasztitsi B i zotts 6got.

A Y fllasztits i B izotts 69 me gfilap itotta, ho gy nev ezett v fiasztoj o gg al rend e lkezik.
Nevezett aj6nl6sainak ellen6rz6se az informatikai rendszer ritjrin megt<irt6nt, a 14 db
ajanl6sb6l 11 db ajrinlqs ker0lt ellen6rz6sre, ezek kcjztil 11 6rv6nyes,0 db drv6nytelen volt,
igy 6rv6nyes,.leellen6rzott ajdnlftsainak szirma 11 db.
Az ervenyes aj6nl6sok szdma el6ri a helyi dnkormdnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek
vtiasztAsir6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben el6irt sziiksdges aj6nl6sok
szdmii, mely alapj6n Detk K<izsdgben a k6pviselojel<ilt nyilv6ntart6sba v6teldhez 10 db
6rv6nyes aj 6nl6s sziiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjttn az illet6kes vi.Jasztirsi bizottsitg minden, a torv6nyes feltdteleknek
megfelel<l jekiltet - legk6s6bb a bejelent6st kovet6 negyedik napon - nyilviintart6sba vesz.

Nevezett a nyilvitntartf.sba vdtelhez sztiks6ges torvdnyi felt6telekkel rendelkezik, a jelolt
bejelentdsdre a jogszab6lyban meghatdrozott hat6rid6ben kertilt sor, ezert a Yitlasztitsi
B izott s 5g a ny ilv itntart6sb a v6telr6 I d<int<jtt.

A Ve. 124. 5 (2) bekezddse kimondja, hogy a ftiggetlen jel<iltkent indulni szdndekozo
villaszt6polgrlr, illetve a jelciltet 6llitani szdndekozojelcilS szervezet a rendelkez6s6re bocsdtott
cisszes ajdnl6ivet koteles iltadnt a viiasztitsi irod6nak a jelolt bejelentds6re rendelkezesre iilo
hat6rid6ben. .E kcitelezettsdg elmulaszt6sa esetdn a jelcilt nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes
vilaszthsi bizottsirg hivatalb6l eljfirva birsrlgot szab ki. A birs6g dsszege minden be nem
nyrijtott a16nl6iv utdn ezer forint.
A Helyi Yiiasztitsi Bizotts6g meg6llapitja, hogy Tozser Zsolt az iitala ig6nyelt es 2019.
szeptember 2. naplftn fftvett mind a 2 db aJhnl6ivet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
V6laszt6si lrodithoz, ezzel jo gszabfllyi kcitelezetts6g6nek eleget tett.

A Helyi V6laszt6si Bizottsilg a hatfrozatot a Ve. 124. S (1) 6s (2) bekezd6se, 125. $ (l)
bekezd6se, 127. S (2) bekezdese, 132. $-a,22T-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.

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

A jogorvoslat lehet6s6g6t a Ve. 221. S (1) bekezd6se biztositja.

A fellebbez6s illet6kmentessdg6t az llletekekr6l sz6l6 1990. 6vi XC[I. t<irvdny ::. S tZl
bekezdds 1. pontja irja elo.

Detk, 2019. szeptember 9.
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