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T6r$': Ver6hn6 Vasali Hedvig Detk, Sug6r ut 5. szftm alatti lakos polg6rmesterjelciltkdnti
nyilv6ntart6sba v6tele
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Detk Kdzs6gi Helyi V6laszt6si Bizotts6g Ver6bn6 Vasali Hedvig Detk, Sug6r u. 5. sz6m alatti
lakost a helyi onkormiinyzati kdpviselok 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjira kitrizdtt
6ltal6nos vfilasztisin ftiggetlen polg5rmesterjeloltkdnt nyilv6ntart6sba veszi.

Jelen hatftrozat ellen a jelolt fellebbez6ssel 61het. A fellebbez6st jogszab5lys6rtdsre
hivatkoz6ssal,.a jogszabalys6rt6s alapjhnak megjel6l6s6vel a Helyi Yfiasztfsi Brzottslgnii
(3275 Detk, Arprid u. 16.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy ahatftrozat meghozatal6t koveto
harmadik napon a Helyi Viilaszt6si Bizotts6ghoz megdrkezzen. A fellebbezest szemelyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben lehet benytijtani. A fellebbezest a Teriileti
V6laszt6si Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszabrilys6rtds megjelcil6s6t, a fellebbez6s
benyrijt6j6nak. nev6t, lakcim6t, postai 6rtesft6si cimdt (ha a lakcfmdt6l elt6r), valamint
szemdlyi azonosit6j6t. A fellebbez6s tartalmazhatja benyirjt6j6nak telefaxszftmffi vagy
elektronikus lev6lcfm6t, illetve k6zbesit6si megbizottjinak nev6t 6s telefaxszdmifi vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Tertileti V6laszt6si Bizotts6g hatdrozatfnak meghozatalfiig visszavonhat6,
azonban az ellftrtst a Teriileti Vrilaszt6si Bizotts6g hivatalb6l is folytathatia.
A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokokis

Ver6bn6 Vasali Hedvig Detk, Sug6r u. 5. sziim alatti lakos 2019. augusztus 24. napjin k6rte a
Helyi V6laszttisi Bizottsitgtol nyilv6ntartrisba vdtel6t fiiggetlen polg6rmesterjeloltkdnt 40" db
ajrinl6st tartalmazo 5 db ajrinl6iv benyrijtrls6val, az erre rendszeresitettE2 jehi nyomtatviiny
megfelel<l kitciltds6vel, valamint a szi.iks6ges nyilatkozatok megt6teldvel.
Aviiasztitsi elj6rrisr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezddse drtelm6ben a
jeloltet az ajfnl6ivek ritadrisrival kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba vdtel6re illet6kes vfiasztitsi
brzottsdgnii.

A helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k ds polgiirmesterek 2019. okt6ber 13. napjfua kittiztttt
vtiasztisa elj6rrlsi hat6rid5inek 6s hat6rnapjainak megiilapitasSr6l s2616 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmeben az egyeni listiis 6s az egyeni v6laszt6kertileti
jeloltet, a polg6rmesterjel<iltet 6s a fSpolg6rmester-jelciltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezddse el6irja, hogy az aj6nl6sokat ellenorizni kell. A Ve. 127. $ (2)
bekezd6se kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folyatni, ha
bizonyossil v6lik, hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok szitma el6ri a jel<iltseghez sziiksdges szirmot.

Az aj6nl6sok ellen6rzds6t a Helyi V6laszt6si Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l
tf$ekoztattaaHelyiYfiIasztitsiBizotts6got.

AYalasrtirsi Bizotts6g meg6llapitotta, hogy nevezettvfiasdojoggal rendelkezik.
Nevezett aj6nl6sainak ellenorzdse az rtformatikai rendszer ritj6n megtcirt6nt, a 40 db
aj6nlrisb6l 3p db aJtnlas keriilt ellen6rz6sre, ezek kciziil 30 6rv6nyes,0 db 6rv6nltelen volt,
igy 6rv6nyes, leellenorzolt ajinlirsainak sz{rr:a 30 db.
Az 6rv6nyes aj6nl6sok szitma meghaladja a helyi dnkorm6nyzati kdpviselok 6s

polg6rmesterek v6laszt6s6r6l sz6lo 2010. 6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (3) bekezd6s a) pontjdban
eloirt szi.iks6ges aj6nl6sok szLmifi, mely alapj6n Detk Kiizsdgben a polgirmesterjeldlt
nyilvrintart6sba v6tel6hez 29 db 6rv6nye s aj rinl6s szi.iks6 ges.

A Ve. 132. $-a alapj6n az illetekes v6lasztSsi bizottsrlg minden, a tdrv6nyes feltdteleknek
megfeleki jel<iltet - legk6s6bb a bejelentdst kcivet<i negyedik napon - nyilv6ntart6sba vesz.

Nevezett a nyilv6ntart6sba v6telhez sztiks6ges torv6nyi feltdtelekkel rendelkezTk, a jel<ilt
bejelentdsdre a jogszabalyban meghatfrrozott hat6rid6ben kertilt sor, ez6rt a V6laszt6si
Bizottsiig a nyilv6ntart6sba v6telr6l d6ntdtt.

A Ve. 124. S (2) bekezddse kimondja, hogy a fiiggetlen jel6ltk6nt indulni szdndekozo
viiasztopolg6r, illetve a jel<iltet illlitani szitndekozojel<il6 szervezet a rendelkezds6re bocs6tott
osszes ajanlg.ivet k<iteles iLtadni a vSlasztitsi irodanak a jelolt bejelent6s6re rendelkezesre iil6
hat6rid6ben. E kritelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jelcilt nyilv6ntartrlsba v6tel6re illetdkes
v6laszt6si bizottsttg hivatalb6l eljinva birs6got szab ki. A birsrlg risszege minden be nem
nyrijtott ajlnlliv uthn ezer forint.
A Helyi V6laszt6si Bizottsdg meg6llapitja, hogy Verdbnd Vasali Hedvig az iltala ig6nyelt 6s

2019. augusztus 24. napjdn itvett mind az 5 db ajrlnl6ivet hat6rid6ben visszquttatta a Helyi
Villaszt6si Irodirtroz, ezzel jo gszabiiyi kdtelezetts6gdnek eleget tett.

A Helyi Yiiasztfsi Bizottsirg a hatirozatot a Ve. 124. S (1) ds (2) bekezd6se, 125. $ (1)
bekezd6se, 127 . 5 (2) bekezdlse, 132. $-a, 221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21 .

$-a, valamirrt az 6vjt.9. $ (3) bekezd6s a) pontja alapjan hozta meg.

A jogorvoslat lehet6s6 get a Y e. 221.

A fellebbez6s illetdkmentessdg6t az

bekezdds 1. pontja irja el(1.

Detk, 2019. szeptember 9.

$ (1) bekezd6se biztositja. ,

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

/'-lr .- n I{u-at4 lo *=-)
Sz6kely J'6zsefnd

HVB eln<ik

Ahatftrozatot kapjdk:
1. Verdbnd Vasali Hedvig Detk, Sug6r rit 5.

2. hattitr


