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Detk Kozs6gi Helyi V6laszt6si BizottsttgVona Aaam Detk, Kossuth u. 30. szln alatti lakost a

helyi onkormftnyzati k6pviselok 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napj6ra kitrizott 6ltal6nos
viiasztdsdn fiiggetlen k6pviseldjel6ltk6nt (egydni list6s jel6ltk6nt) nyilvdntartisbaveszi.

Jelen hatinozat ellen a jelcilt fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbezdst jogszabitlysdrtdsre
hivatkoziissal,.a jogszabfiys6rt6s alapjanak megjeldlds6vel a Helyi Yitlasztfsi Bizotts6gnril
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet eloterjeszteni fgy, hogy a hatttrozat meghozatal6t kcjveto
harmadik napon a Helyi V6laszt6si Bizotts6ghoz meg6rkezzen. A fellebbezest szemelyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Teriileti
V6lasztSsi Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszab6lysdrtds megjelol6s6t, a fellebbez6s
benyrijt6j6nak . nevdt, lakcim6t, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szem6lyi azonositojffi. A fellebbez6s hrtalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxsz6m6t vagy
elektronikus levdlcim6t, illetve kdzbesitdsi megbizottjimak nevdt 6s telefaxszitmit vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek ds bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Teriileti Yiiasztfsi Bizottsrig hatfuozatinak meghozatalilig visszavonhat6,
azonban az eljiri.st a Tertileti V6laszt6si Bizotts6g hivatalb6l is folytathatia.
A fellebbezds illet6kmentes.

IndokoLis

Vona Ad6m Detk, Kossuth u. 30.. szitm alatti lakos 2019. szeptember 6. napjin k6rte a Helyi
Yfiasztirsi Bizotts6gt6l nyilviintart6sba vdtel6t fliggetlen kdpviseldjel<jltk6nt 24 db aj6nl6st
tartalmaz6 3 db ajrinl6fv benyrijt6s6val, az efte rendszeresitettE2jehi nyomtatvfny megfelelo
kitolt6s6vel, valamint a szi.iks6ges nyilatkozatok megtdtel6vel.
Avflasztdsi elj6r6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a
jeldltet az ajdnl6ivek rltad6s6val kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba vdteldre illet6kes vftlasztitsi
bizottsiign6l.

A helyi onkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjara krtizott
viiasztdsa elj6r6si hatinidlinek 6s hatiirnapjainak megallapitftsrir6l sz6l6 1912019. (V1I.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezddse 6rtelmeben az egydni list6s ds az egyeni v6laszt6keri.ileti
jeloltet, a polg6rmester-jeloltet 6s a fopolg6rmester-jeloltet legk6sobb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezddse eloirja, hogy az aj6nl6sokat ellentirizni kell. A Ve. 127. $ (2)

bekezd6se kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellenSrzdsdt nem kell tov6bb folytatni, ha

bizonyoss6 v61ik, hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok szitma el6ri a jeloltsdghez szi.iks6ges sz6mot.

Az aj6nl6sok ellen6rz6s6t a Helyi V6laszt6si Iroda elv6gezte 6s ennek eredmdny6r6l

ti$ eko ztatta a He I yi Y iiasztitsi B i z otts rigot.

AYfiaszttrsi Bizotts6g megallapitotta, hogy nevezettvftlaszt6joggal rendelkezik.

Nevezett aj6nlisainak ellerrorz6se az informatikai rendszer ritj6n megtdrt6nt, a 24 db
' ajimlfsb6l 13 db ajrlnl6s keri.ilt ellen6rz6sre, ezek koziil 12 ewenyes, 1 db 6rv6nytelen volt,

igy 6rv6nyes,leellen6rzott aitnlitsainak sz6ma 12 db.
Az ervenyes ajrinl6sok szixna el6ri a helyi cinkormitnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek

villasztdsdr6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben el6irt sziiks6ges aj6nl6sok

szttmffi, mely alapj6n Detk Kcizsdgben a k6pviseldjeldlt nyilv6ntart6sba v6te16hez 10 db

6rv6nyes a1 itnlfls sziiksd ge s.

A Ve. 132. $-a alapjln az illetekes v6laszt6si bizottsiig minden, a tdrv6nyes felt6teleknek
megfelel6 jeliiltet - legkds6bb a bejelent6st ktivetS negyedik napon - nyilvrintart6sba vesz.

Nevezett a nyilvilntartilsba v6telhez sziiks6ges torv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jelolt
bejelent6s6re a jogszabrllyban meghatitrozott hat6ridSben kertilt sor, ez6rt a V6laszt6si

Bizottsirganyllvintart6sbav6telr6ld< jnt<itt.

A Ve. 124. 5 (2) bekezd6se kimondja, hogy a fiiggetlen jeltiltkdnt indulni szindekozo
villaszt6polgrir, illetve a jelciltet illlitani szfndekoz6jelcil6 szewezet a rendelkez6s6re bocs6tott

dsszes aj6nl6ivet koteles ifiadni a v|lasztitsi irod6nak a jeldlt bejelent6sdre rendelkezesre 6llo
hat6rid6ben. 

'E 
kcitelezetts6g elmulaszttisa eset6n a jelolt nyilv6ntartSsba v6tel6re illet6kes

v6laszt6si bizotts6g hivatalb6l eljttrva birs6got szab ki. A birs6g dsszege minden be nem

nyrijtott ajanl6iv utirn ezer forint.
A Helyi Yiiasztitsi Bizotts6g meg6llapitja, hogy Vona AAam az titala ig6nyelt 6s 2019.
szeptember 2. napjan fitvett mind a 3 db aJhnl6ivet hatririd6ben visszajuttatta a Helyi
Y fiasztitsi h o ddho z, ezzel j o gszab aly i k<ite I ezetts 6 g 6nek e I e get tett.

A Helyi Yiiasztdsi Bizottsdg a hatirozatot a Ve. 124. 5 (1) 6s (2) bekezddse, 125. $ (1)

bekezd6se, 127 . 5 (2) bekezdlse, 132. $-a, 221-227. $-ai,a l9l20l9. (VII.29.) IM rendelet 21.

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

A jogorvoslat lehetos6g6t a Ve. 221. 5 (1) bekezd6se biztositja

A fellebbezds illet6kmentess6g6t az illetekekrSl sz6l6 1990. 6vi XCil. trirv6ny 33. $ (2)

bekezd6s 1. pontja irja el6.

Detk, 2019. szeptember 9.
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