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Detk Kozs6gi Helyi V6laszt6si Bizottsiig VONA-TURI DIANA Detk, Kossuth u. 30. sz6m
alatti lakost a helyi <inkorm6nyzati kdpviselSk 6s polgrirmester 2019. okt6ber 13. napjitra
kitizott iiltal6nos viiaszthsfin fiiggetlen k6pviselojel6ltk6nt (egydni list6s jel6ltk6nt)
nyi lv6ntartdsba veszi.

Jelen hattrozat ellen a jelolt fellebbezessel 6lhet. A fellebbezdst jogszab6lys6rtdsre
hivatkozrissal,.a jogszabitlysdrtds alapjitnak megjel<il6sevel a Helyi Yiilasztitsi Bizottsilgnii
(3275 Detk, Arp6d u.43.) lehet eloterjeszteni rigy, hogy ahatfrozat meghozatal6t koveto
harmadik napon a Helyi Ytlasztttsi Bizotts6ghoz meg6rkezzen. A fellebbezest szemelyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Teri.ileti
Yfiaszttsi Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rt6s megjelol6s6t, a fellebbez6s
benyrijt6jrinak nev6t, lakcim6t, postai 6rtesitdsi cim6t (ha a lakcim6tol elt6r), valamint
szem6lyi azonosft6j6t. A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6jdnak telefaxszitmifi vagy
elektronikus levdlcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjtnak nev6t 6s telefaxszitmdt vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben irj tdnyek 6s bizonyftdkok is felhozhat6k.
A fellebbezds a Tertileti V6laszt6si Bizottsrlg hatfuoz*finak meghozatalfig visszavonhat6,
azonban az eljfirhst a Tertileti V6laszt6si Bizotts6g hivatalb6l is folyathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokok{s

Vona-Triri Difna Detk, Kossuth u. 30. szLm alatti lakos 2019. augusztus 24. napjan k6rte a
Helyi Y|lasztftsi Bizottsrigt6l nyilvrlntart6sba v6teldt fiiggetlen kdpvisel<ijelciltk6nt 24 db
ajdnl6st tartalmazo 3 db ajrinl6iv benyrijt6siival, az erae rendszeresftettE2 jehi nyomtatviiny
megfelel6 kitOltdsdvel, valamint a sztks6ges nyilatkozatok megt6teldvel.
Aviiasztitsi eljiiriisr6l szolo 2013. dvi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezddse drlelmdben a
jeloltet az ajfnl6ivek ritad6srival kell bejelenteni a nyilv6ntartrlsba v6tel6re illet6kes v6laszt6si

, bizotts6gn6l.

A helyi cinkormiinyzati k6pvisel6k ds polgiirmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kitiizdtt
viiasztisa elj6r6si hat6rid6inek 6s hat6rnapjainak meg6llapit6s6r6l szol6 1912019. (VII.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmeben az egy6ni list6s 6s az egyeni vdlaszt6keriileti
jeldltet, a polg6rmester-jeldltet 6s a f6polgdrmester-jeloltet legkds6bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezd6se el6irja, hogy az aj6nl6sokat ellen6rizni kell. A Ve. 127. $ (2)
bekezddse kimondja, hogy az aj6nl6sok tdteles ellenorz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 v6lik, hogy az drvdnyes aj6nl6sok szSma el6ri a jekilts6ghez sziiksdges szitmot.
Az aj6nl6sok ellen6rz6s6t a Helyi Ytiasztdsi Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6ny6rol
thj 6ko ztatta a He I yi V 6l as zt6s i B i zotts rlgot.

A Y iiasztitsi Bizotts6g meg6llapitotta, ho gy nevezett v6laszt6j o g gal rendelkezik.
Nevezett ajrlnl6sainak ellenorz6se az informatikai rendszer ritjdn megtcjrt6nt, a 24 db
aj6nlasb6l 24 db aj6nt{s kertilt ellen6rzdsre, ezek kdziil 24 ervenyes, 0 db 6rv6nytelen volt,
igy ervenyes, leellen6rzott ajtnlitsainak szdma24 db.
Az lrvenyes aj6nl6sok szitma el6ri a helyi <inkormhnyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek
vflaszt{sir6l sz6l6 2010.6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6sdben el6irt sziiks6ges ajanl6sok
szilmifi, mely alapjan Detk Kcizs6gben a k6pviseldjelcilt nyilv6ntartiisba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes ajinlils sztiksdges.

A Ve. 132. $-a alapjan az illet6kes vilasztilsi bizottsitg minden, a tdrv6nyes felt6teleknek
megfelel6 jel<iltet - legk6s6bb a bejelent6st kcivet6 negyedik napon - nyilv6ntartdsba vesz.

Nevezett a nyrlvdntart6sba vdtelhez sztiks6ges torv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jelolt
bejelent6s6re a jogszabilyban meghatilrozott hat6rid6ben keriilt sor, ez6rt a Yllasztdsi
B i zottsiig a ny ilv 6ntart6s b a vdte 116 I dti nttitt.

A Ve. 124. S (2) bekezd6se kimondja, hogy a ftiggetlen jel6ltk6nt indulni sztndekoz6
viiaszt6polg6r, illetve a jeldltet allitani szfndekozojel<il6 szewezet a rendelkez6sdre bocsritott
cisszes aj6nl6ivet kdteles 6tadni a vflasztdsi irod6nak a jelcilt bejelent6s6re rendelkezesre tilo
hatririd6ben.".E kritelezetts6g elmulaszt6sa eset6n a jelcilt nyilvantart6sba v6tel6re illet6kes
viiasztilsi bizotts6g hivatalb6l eljfurva birs6got szab ki. A birs6g <isszege minden be nem
nyrijtott ajdnl6iv utirn ezer forint.
A Helyi Yiiasztitsi Bizotts6g megrlllapitja, hogy Vona-Triri Di6na az illtaIa ig6nyelt es 2019.
augusztus 24. napjitn iltvett mind a 3 db ajarrl6ivet hat6rid6ben visszajuttatta a Helyi
V6laszt6si koddhoz, ezzel jogszabiiyi kcitelezetts6gdnek eleget tett.

A Helyi V6laszt6si Bizottsrig a hatinozatot a Ve. 124. 5 (1) 6s (2) bekezddse, 125. $ (l)
bekezd6se, 127 . S (2) bekezd6,se, 132. $-a, 221-227. $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.

$-a, valami nt az 6vjt. 9. $ ( 1 ) bekezd6se alapjin hozta meg.

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

A fellebbezds illetdkmentess6g6t az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCm. tcirv6ny 33. $ (2)
bekezdds 1. pontja irjaelo.

Detk, 2019. augusztus 28.
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