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Detk Kozs6gi Helyi V6laszt6si Bizotts6g Stefanovszki Tam6s Detk, Arpad u.2. szftm alatti
lakost a helyi iinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjarakitiizott
riltalrinos v6laszt6sin ftiggetlen polgiirmesterjelciltk6nt nyilv6ntart6sba veszi.

Jelen hat|rozat ellen a jelolt fellebbezdssel 6lhet. A fellebbez6st jogszab6lys6rt6sre
hivatkozrissal,.a jogszabillysdrtds alapjanak megjelcildsdvel a Helyi Y|lasztSsi Bizotts6,gn6l
(3275 Detk, Arp6d u. 16.) lehet eloterjeszteni rigy, hogy a hatfurozat meghozatal6t koveto
harmadik napon a Helyi Viilasztrisi Bizottsrighoz megdrkezzen. A fellebbezdst szemdlyesen,
levdlben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezlst a Teriileti
Yfiasztitsi Bizotts6ghoz(3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszabitlys6rt6s megjelcildsdt, a fellebbezds
benyrijt6j6nak -nev6t, lakcimdt, postai 6rtesit6si cimdt (ha a lakcim6t6l eltdr), valamint
szem6lyi azonosit6j6t. A fellebbez6s tartalmazhatla benyrijt6jrlnak telefaxsz6m6t vagy
elektronikus lev6lcfm6t, illetve k6zbesit6si megbizottlitnak nev6t 6s telefaxszitmftt vagy
elektronikus levdlcimdt.
A fellebbezdsben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Teri.ileti Yiiasztitsi Bizottsiig hatitrozatitnak meghozataliig visszavonhat6,
azonban az elj6r6st a Teri.ileti V6laszt6si Bizottsrig hivatalb6l is folltathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokokis

Stefanovszki Tam6s Detk, Arprld u.2. szirm alatti lakos 2019. augusztus 24. napjan k6rte a

Helyi Vdlasztiisi Bizottsdgt6l nyilv6ntart6sba vdtel6t fiiggetlen polg6rmesterjeldltk6nt 38 db
ajdnlast tartalmazo 6 db ajdnl6iv benyrijt6s6val, az erte rendszeresftettE2 jehi nyomtatvfny
megfelel6 kitrilt6s6vel, valamint a szi.iks6ges nyilatkozatok megt6tel6vel.
Avilasztisi elj6r6sr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelmdben a
jeloltet az aj6nl6ivek 6tad6srlval kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes vrilasztdsi
bizotts6gndl.

A helyi onkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjitra kitizott
vfiasztisa eljrir6si hat6rid6inek 6s hat6rnapjainak megfilapiths6r6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se drtelmeben az egy6ni list6s 6s az egyeni v6laszt6keriileti
jelciltet, a polg6rmesterjelciltet 6s a fopolgiirmester-jelciltet legkds6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6irja, hogy az ajrinl6sokat ellen6rizni kell. A Ye. 127. $ (2)
bekezd6se kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folyatni, ha
bizonyossii viilik, hogy az 6rvdnyes ajrinlisok szAma el6ri a jekilts6ghez szriksdges szitmot.

Az ajdnkisok ellen6rzdsdt a Helyi Yillasztdsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6rol
tf\ekoztatta a Helyi V6laszt6si Bizotts6got.

AYiiaszthsi Bizottsiig meg6llapitotta, hogy nevezett vrilaszt6joggal rendelkezik.
, Nevezett aj6nl6sainak ellen6rz6se az informatikai rendszer ritj6n megtortdnt, a 40 db

ajrinlrisb6l 40.db ajrinl6s keriilt ellenorz6sre, ezek kciztil 38 6rv6nyes,2 db 6rv6nltelen volt,
igy 6rv6nyes, leellen6rzott alarlitsainak szirma 38 db.
Az 6rv6nyes ajanl6sok szitna meghaladja a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek viilasztrls6r6l sz6l6 2010. 6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (3) bekezd6s a) pontj6ban
el6irt sztiks6ges aj6nkisok szitmifi, mely alapj6n Detk Krizs6gben a polg6rmesterjekilt
nyilv6ntart6sba vdtel6hez 29 db 6rv6nyes aj 6nl6s sztiksdges.

A Ve. 132. $-a alapj6n az illet6kes viilaszt6si bizottsrig minden, a tcirv6nyes felt6teleknek
megfelel6 jeldltet - legk6s6bb a bejelent6st krjvetS negyedik napon * nyilv6ntart6sba vesz.

Nevezett a nyilv6ntart6sba v6telhez sziiksdges torv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jel<ilt
bejelentdsdre a jogszabLlyban meghatdrozott hatdrid6ben kenilt sor, ezdrt a Yiiasztirsi
Bizotts6g a nyilv6ntart6sba v6telr5l dontott.

A Ve. I24. S (2) bekezdese kimondja, hogy a fiiggetlen jeloltk6nt indulni szfndekoz6
vdlaszt6polgiir, illetve a jeldltet iilitani szfindekozojeliil6 szewezet a rendelkez6s6re bocs6tott
osszes aj6nl6ivet koteles 6tadni aviiasztitsi irod6nak a jeldlt bejelent6sdre rendelkezesre tilo
hat6ridoben. E kdtelezetts6g elmulaszt6sa esetdn a jelolt nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes
vhlasztdsi bizottsdg hivatalb6l eIjfiwa birs6got szab ki. A bfrsrig dsszege minden be nem
nyrijtott aJari6iv utSn ezer forint.
A Helyi VSlaszt6si BizottsSg meg6llapitja, hogy Stefanovszki Tam6s az illtala ig6nyelt 6s

2019. augusztus 24. napjirn irtvett mind az 6 db ajanl6ivet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
V6lasztdsi Irod6hoz, ezzel jo gszabilly i kotelezetts6 g6nek ele get tett.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a hatfxozatot a Ve. 124. $ (1) 6s (2) bekezddse, 125. $ (1)
bekezddse, 127. 5 (2) bekezdlse,I32. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.

$-a, valamintazOvjt. g. $ (3) bekezd6s a) pontja alapjanhozta meg.

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

A fellebbez6s illetdkmentess6g6t az illet€kekr6l s2616 1990. 6vi XCIII. torv6ny 33. $ (2)
bekezd6s 1. pontja irjaelS.

" Detk,2019. augusztus 28.
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