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Detk K<izsdgi Helyi V6lasztrisi Bizottsrlg BOROS ZOLTAN Detk, Arnyas u. 43. szitm alatti
lakost a helyi dnkormiinyzati k6pvisel6k 6s polgarmester 2019. okt6ber 13. napjdrakit:dLzdtt
6ltal6nos viiasztdsirn fiiggetlen k6pviseldjelciltk6nt (egy6ni listris jeloltk6nt) nyilv6ntartdsba
veszi.

Jelen hatfrozat ellen

a jelolt fellebbez6ssel 61het. A

fellebbezdst jogszabdlys6rtdsre
hivatkozilssal,.a jogszabtilysdrt6s alapjitnak megjelcil6s6vel a Helyi V6laszt6si Bizotts6gn6l
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy a hatttrozat meghozatal6t koveto
harmadik napon a Helyi Yitlasztitsi Bizottsrighoz megerkezzen. A fellebbezest szemdlyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Tertileti
Yflasztdsi Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cfmezni.
A fellebbezesnek tartalmaznia kell a jogszabrilys6rt6s megfelcildsdt, a fellebbezds
benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcim6tol elt6r), valamint
szemdlyi azonosit6j6t. A fellebbez6s tarlalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxsz6m5t vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve kezbesitesi megbizottjdnak nevet 6s telefaxszdmdt vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyitdkok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Tertileti V6laszt6si Bizotts6g hatdrozatinak meghozatalfiig visszavonhat6,
azonban az eljfndst a Teri.ileti V6lasztiisi Bizotts6g hivatalb6l is folytathatia.
A fellebbezds illet6kmentes.

Indokol6s
Boros Zoltin Detk, Arnyas u. 43. szitm alatti lakos 2019. augusztus 27. napjin kdrte a Helyi
Yfiasztdsi Bizottsdgtol nyilvirntartdsba vetelet ftiggetlen k6pvisel<ljelciltkdnt 23 db alanlast
1artalmaz6 3 db aj6nl6fv benyrijt6s6val, az erre rendszeresitettB2jelu nyomtatv6ny megfelelS
kitoltdsdvel, valamint a szi.iks6ges nyilatkozatok megt6tel6vel.
Avillasztfisi elj6r6sr6l sz6l6 20T3.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezddse drtelmdben a
jelciltet az ajirnl6ivek 6tad6s6val kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes viiasztitsi
bizottsdgnfl.

A helyi cinkorm6nyzati

k6pviselSk 6s polg6rmesterck 2079. okt6ber 73. napjfira kit:d"zltt
vi:Jasztisa eljrirrisi hat6rid6inek 6s hat6rnapjainak me,grillapitris6r6l sz6l6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben az egy6ni list6s 6s az egylni v6laszt6keriileti
jelciltet, a polg6rmester-jeldltet 6s a fopolgrirmester-jeldltet legkdsobb 2019. szeptember 9-dn
16.00 6rrlig kell bejelenteni.

L

A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6irja, hogy az aj6nllsokat ellenorizni kell. A Ve. 127. $ (2)
bekezd6se kimondja, hogy az aj6nkisok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folyatni, ha
bizonyoss5 v6lik, hogy az 6rvdnyes aj6nl6sok sztrna el6ri a jel<ilts6ghez sziiks6ges sz6mot.
Az aj6nl6sok ellen6rzdsdt a Helyi YfllasztSsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l
tfiekoztatta a Helyi Yiiasztftsi Bizotts6got.

AYiiasztfrsi Bizottsdg megrillapitotta, hogy nevezettvflasztojoggal rendelkezik.
Nevezett aj6nl6sainak ellen6rz6se az informatikai rendszer ritj6n megtrirt6nt, a 23 db
ajrinlrlsb6l.23 db aj6nlas keriilt ellen6rzdsre, ezek ktiziil 23 ewenyes, 0 db 6rv6nytelen volt,
igy ervenyeso leellen6rzott qhnlitsainak szirma23 db.
Az ewenyes aj6nl6sok sz6ma el6ri a helyi <inkormftnyzati kdpvisel6k 6s polgrirmesterek
v6laszt6s5r6l szolo 2010. 6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6sdben el6irt sztiks6ges aj6nl6sok
szdmdt, mely alapjdn Detk Kdzsdgben a kdpviseltijelcilt nyilvitntartdsba vdtelehez l0 db
6rv6nyes

aj

5nl6s sziiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjfin az illetdkes viiasztdsi
megfelel6 jel<iltet

-

bizotts6g minden, a tcirv6nyes felt6teleknek
legk6s6bb a bejelent6st k<jveto negyedik napon * nyilv6ntart6sba vesz.

Nevezett a nyilv6ntart6sba vetelhez sziiks6ges t<irv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jelcilt
bejelent6sdrc a jogszabiiyban meghatdrozott hat6rid6ben keriilt sor, ezert a Yillasztdsi
B izottshg a ny ilv fntartrisba vdtelro I dcintcitt.

A Ve. 124. $ (2) bekezd6se kimondja, hogy a fiiggetlen jekiltk6nt indulni

szfnd.ekozo

v6laszt6polg6r, illetve a jeloltet illlitani szinddkoz6jeltllS szervezet a rendelkez6sdre bocs6tott
cisszes aftnl6ivet kciteles |tadni avflasztitsi irod6nak a jelolt bejelent6s6re rendelkezesre fil6
hatarid6ben.,F. kotelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jeldlt nyilvantartilsba v6tel6re illet6kes
vdlasztrlsi bizottsrlg hivatalb6l elj6rva birs6got szab ki. A birsrlg d,sszege minden be nem
nyrijtott ajarl6iv uthn ezer forint.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g megdllapitja, hogy Boros Zoltin az ftltala igdnyelt 6s 2019.
augusztus 26. napjiln Stvett mind a 3 db ajdnl6ivet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
V 6l aszt6s i h o dirho z, ezzel j o gszab 6ly i kote I e zett s6 g6nek e I e get tett.

A Helyi Yillasztdsi Bizotts6g a hatdrozatot a Ve. 124. $ (1) 6s (2) bekezddse, 125. $ (1)
bekezd6se, 127. S (2) bekezd6se, 132. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.
g. $ (1) bekezd6se alapjdnhoztameg.
$-a, valamintaz}vjt.
A jogorvoslat lehet6s6g6t a Ve. 221. $ (1) bekezddse biztositja.

A

fellebbezes illetekmentessdgdt az illetekekrll szol6 1990. evi XCm. trirvdny 33. $ (2)
bekezd6s 1. pontja irja el6.
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Detk, 2019. augusztus 28.
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l. Boros ZoltfunDetk. Arnvas u.43.
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