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Detk Kiizsegi Helyi V6lasztrisi Bizottsrig

:3275 Detk, Arpad u. 3. 8:371375-015

T6rgy: Benczg Csaba Detk, Aryadu. 64. szdm alatti lakos kdpviseldjelciltkdnti nyilviintartdsba
v6tele
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Detk Kcizs6gi Helyi V6laszt6si Bizotts6g Bencze Csaba Detk. Arpad u. 64. szdm alatti lakost a
helyi onkormitnyzati kdpvisel6k 6s polgrirmester 2019. okt6ber 13. napj6rakit:d,zltt riltallnos
vi,Jasztilsitn fliggetlen kdpviselojel<iltk6nt (egy6ni list6s jekiltkdnt) nyilv6ntart6sba veszi.

Jelen hatfuozat ellen a jelcilt fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbez6st jogszab6lys6rt6sre
hivatkoz6ssal,.a jogszabiiysdrt6s alapjdnak megjelolds6vel a Helyi Yiiaszttsi Bizotts6gn6l
(3275 Detk, Arprld u. 43.) lehet eloterjeszteni rigy, hogy a hatdrozat meghozatal6t kriveto
harmadik napon a Helyi Ytiaszttsi Bizotts6ghoz megdrkezzen. A fellebbezest szemllyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben lehet benyrijtani. A fellebbezdst a Tertileti
Vrilasztiisi Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. irt 9.) kell cimezni.
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lysdrtds megjeloldsdt, a fellebbezds
benyijt6j6nak nevdt, lakcfm6t, postai 6rtesitdsi cimdt (ha a lakcfmdt6l elt6r), valamint
szem6lyi azonosit6jrit. A fellebbezds tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszirmttt vagy
elektronikus lev6lcimdt, illetve kdzbesitdsi megbizottjdnak nev6t 6s telefaxszdmitt vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyitdkok is felhozhat6k.
A fellebbezls a Teri.ileti V6laszt6si Bizottsiig hatitrozatirnak meghozataliig visszavonhat6,
azonbanazellilrist a Tenileti YiilasztitsiBizottsiryhivatalb6l isfolytathatia.
A fellebbez6s illet6kmentes.

lndokol6s

Bencze Csaba Detk. Arpdd u. 64. sz6m alatti lakos 2019. augusztus 27. napjin k6rte a Helyi
Vdlasztdsi Bizotts6gt6l nyilvantart6sba v6tel6t fiiggetlen k6pviseldjeloltk6nt 24 db aj6nl6st
tartalmaz6 3 db ajanl6iv benyijtas6val, az erre rendszeresitettE2jehi nyomtatvfny megfelelo
kitcilt6sevel, valamint a szi.iksdges nyilatkozatok megtdtel6vel.
Avtiasztitsi eljarrisr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelmdben a
jelciltet az ajirnl6ivek 6tad6s6val kell bejelenteni a nyilviintart6sba v6tel6re illet6kes viiasztdsi
bizottsdgnii.

A helyi onkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek 2019. oktober 13. napjftra kitrizott
viiasztisa elj6r6si hat6ridoinek 6s hatdrnapjainak megallapititsiir6l sz6l6 1912019. (Y11.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmdben az egydni listiis 6s az egyeni v6laszt6keriileti
jel6ltet, a polg6rmester-jelciltet 6s a fopolg6rmester-je16ltet legk6s6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezddse el<iirja, hogy az aj6nkisokat ellen6rizni kell. A Ve. 127. $ (2)
bekezd6se kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyossii vrllik, hogy az 6rv6nyes ajrinl6sok szitma eldri a jeliiltseghez sziiksdges szitmot.
Az ajdnl6sok ellen6rz6s6t a Helyi YSlaszthsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6r6l
ti$ekoztatta a Helyi V6laszt6si Bizotts6got.

AYiiasztitsi Bizottsrig megiilapitotta, hogy nevezettviiaszt6joggal rendelkezik.
Nevezett ajiinl6sainak ellen6rz6se az informatikai rendszer ritj6n megtdrtdnt, a 24 db
aj6nlrisb6l 24 db ajrinlds keriilt ellen6rz6sre, ezek kcizi.il 24 ewenyes, 0 db 6rv6nytelen volt,
igy 6rv6nyes, leellenoruott ajinlirsainak szitmaz| db.
Az ewenyes d36n16sok szirma el6ri a helyi cinkormfnyzatr k6pvisel6k 6s polg6rmesterek
vilasztitsix6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben el6frt szi.iks6ges ajrinkisok
sz{mdt, mely alapj6n Detk K<izs6gben a kdpvisel6jel<ilt nyilv6ntartrisba vdtel6hez 10 db
6rv6nyes aj 6nl6s sziiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapj6n az illet6kes villasztdsi bizottsrlg minden, a tcirvdnyes felt6teleknek
megfelelcl jelciltet - legk6s6bb a bejelentdst kcjvetci negyedik napon - nyilvftntarttisba vesz.

Nevezett a nyilvdntartilsba vetelhez sztiks6ges tdrv6nyi feltdtelekkel rendelkezik, a jel<ilt
bejelent6s6re a jogszabrilyban meghathrozott hat6rid6ben kertilt sor, ez6rt a Ytiasztttsi
B izotts 69 a ny ilv intart6s b a v6telr6 I do ntott.

A Ve. 124. 5 (2) bekezd6se kimondja, hogy a fiiggetlen jel<iltk6nt indulni szfndekozo
v6laszt6polg6r, illetve a jel<iltet 6llitani szindekozojelol6 szewezet a rendelkez6s6re bocsdtott
<isszes aj6nl6ivet kdteles fftadm aviiasztirsi irodrinak a jelolt bejelent6s6re rendelkezesre iil6
hatrlrid<iben. E ktitelezetts6g elmulasztilsa eset6n a jeltilt nyilvrlntart6sba v6tel6re illet6kes
v6laszt6si bizous6g hivatalb6l elj6rva birs6got szab ki. A birs6g dsszege minden be nem
nyultott ajanl6iv ut{n ezer forint.
A Helyi V6laszt6si Bizotts6g meg6llapitja, hogy Bencze Csaba az illtala igdnyelt es 2019.
augusztus 26. napjan itfrett mind a 3 db ajanl6ivet hatrlrid6ben visszajuttatta a Helyi
V6l as zt6si k o dftho z, ezzel j o gszab 6ly i k<itel ezetts 6 g6nek e le g et tett.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a hatinozatot a Ve. 124. $ (1) 6s (2) bekezd6se, 125. $ (1)
bekezd6se, 127. S (2)bekezdlse,I32. $-a,221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.

$-a, valamint az Ovjt. 9. $ (1) bekezd6se alapjanhozta meg.

A jogorvoslat lehet6s6gdt a Ve. 221. S (1) bekezd6se biztositja.

A fellebbez6s illet6kmentess6g6t az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XCilI. tiirv6ny ::. S fil
bekezd6s 1. pontja irja elo.

Detk, 2019. augusztus 28.
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Szdkely J6zVefn6

HVB elndk
Ahatfrozatot kapj6k:
l. Bencze Csaba Detk, Arprid u.64.
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