Detk Kiizsdgi Helyi Vilasztfsi Bizottsfg
u.3. B:371375-015

3275 Detk, Arprid

Trirgy: Keler4en Jiinosn6 Detk, R6k6czi
nyilv6ntartilsba v6tele

u. 1.

szitm alatti lakos k6pviseldjeloltk6nti

9/2019.(VIII.28.) HVB Hatf rozat
Detk Kozs6gi Helyi V6lasztiisi Bizottsdg KELEMEN JANOSNE Detk, R6k6czi u. 1. sz6m
alatti lakost a helyi cinkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polgiirmester 2019. okt6ber 13. napjitra
kitiizott 6ltaliinos vtiasztirsitn fiiggetlen k6pviseldjekiltk6nt (egydni list:is jelciltk6nt)
nyilv6ntart6sba veszi.

a jeldlt fellebbez6ssel 6lhet. A fellebbezdst jogszab|lysdrtdsre
jogszabalysdrtds
hivatkoz6ssal,.a
alapjSnak megjelcil6s6vel a Helyi Yiiaszt|si Bizottslgnii
(3215 Detk, Arp6d u. 43.) lehet el6terjeszteni rigy, hogy .a hattrozat meghozatal6t kovet6
harmadik napon a Helyi Yillasztitsi Bizotts6ghoz megdrkezzen. A fellebbezest szemelyesen,
lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezlst a Teri.ileti
Yiiasztdsi Bizotts6ghoz (3300 Eger, Kossuth L. rit 9.) kell cimezn|
A fellebbezdsnek tartalmaznia kell a jogszab6lys6rtds megjelcildsdt, a fellebbezds
benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t, postai drtesftdsi cim6t (ha a lakcim6tSl eltdr), valamint
szemdlyi azonositojffi. A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxsz6miit vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottlinak nev6t 6s telefaxszfrmht vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyft6kok is felhozhat6k.
A fellebbezes a Teriileti Yitlaszt6si Bizotts6g hatttrozatitnak meghozataliig visszavonhat6,
azonban az elj6r6st a Teriileti V6laszt6si Bizotts6g hivatalb6l is folyathatja.
A fellebbez6s illet6kmentes.
Jelen hatinozat ellen

Indokolfs
Kelemen Jdnosn6 Detk, R6k6czi u. I. szitm alatti lakos 2019. augusztus 24. napjankerte a
Helyi Viilasztdsi Bizotts6gt6l nyilv6ntartrisba vdtel6t fiiggetlen k6pviseldjeloltk6nt 12 db
aj6nlast tartalmaz6 2 db ajanl6iv benyrijtdsiival, az erre rendszeresitett E2 jehi nyomtatv6ny
megfelelo kit<jlt6s6vel, valamint a sziiksdges nyilatkozatok megt6tel6vel.
Aviiasztitsi eljrirrisr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a
jelciltet az ajirnl6ivek tttadtstlal kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes vtlasztitsi
bizottsiryndl

A helyi

onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjara kitizott
viiasztdsa eljar6si hat6ridoinek 6s hatdrnapjainak megitllapititsiir6l sz6l6 1912019. (V11.29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben az egy6hi list6s 6s az egyeni v6laszt6kertileti
jelciltet, a polg6rmester-jel<iltet 6s a f6polg6rmester-jel<iltet legk6sobb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1)

bekezddse elofrja, hogy az aj6nl6sokat ellen6rizni kell. A Ve. 127. $ (2)
bekezddse kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellenorzds6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyossti v6lik, hogy az 6rv6nyes ajrlnl6sok szhma el6ri a jel<ilts6ghez sztiksdges szttmot.
Az ajSnl6sok ellen6rz6s6t a Helyi Yiiasztitsi Iroda elvdgezte 6s ennek eredm6ny6rol
tilekoztatta a Helyi V6laszt6si BizottsSgot.

A V6laszt6si tsizotts6g meg6llapitotta, hogy nevezett v6laszt6joggal rendelkezik.
Nevezett ajinlilsainak ellenlrzese az informatikai rendszer ritjrin megtcirt6nt, a 12 db
aj6nl5sb6l 12 db aj6nl4s keriilt ellenorz6sre, ezek koziil 11 6rv6nyes, 1 db 6rv6nytelen volt,
igy 6rvdnyes,.leellendrzott ajinlilsainak szitma 1 1 db.
Az ewenyes aj6nl6sok sz6na el6ri a helyi onkorminyzatt kdpviselok 6s polgrirmesterek
viiasztitsir6l sz6l6 2010. 6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6s6ben el5irt sziiks6ges ajanl6sok
szitmifi, mely alapj6n Detk Krizsdgben a kdpviselojel<llt nyilv6ntartrisba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes

aj

6nkls sziiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjhn az illet6kes
megfelel6 jeldltet

-

viilaszt6si bizottsftg minden, a tdrvdnyes felt6teleknek
legk6s6bb a bejelent6st kovet6 negyedik napon - nyilv6ntartiisba vesz.

Nevezett a nyilv6ntartisba vetelhez szi.iks6ges tdrv6nyi felt6telekkel rendelkezik, a jelcilt
bejelent6s6re a jogszab6lyban meghatdrozott hat6ridoben keriilt sor, ezert a Vrilasztrisi
Bizotts6g a nyilv6ntart6sba v6telr6l donttjtt.

A Ve. 124. 5 (2) bekezd6se kimondja, hogy a ftiggetlen jekiltk6nt indulni

szindekoz6
v6laszt6polg6r, illetve a jeloltet Sllitani szindekozojel6lo szewezet a rendelkez6s6re bocs6tott
cisszes ajinloivet k<iteles fitadni av6lasztdsi irod6nak a jeldlt bejelent6s6re rendelkezesre 6116
hat6ridoben. -E kdtelezetts6g elmulasztilsa eset6n a jelolt nyilvrlntart6sba v6tel6re illetdkes
viiasztttsi bizottsirg hivatalb6l eljitrva birsdgot szab ki. A birs6g cisszege minden be nem
nyrijtott aj6nl6iv uthn ezer forint.
A Helyi Yiiasztitsi Bizottsiig megrlllapitja, hogy Kelemen J6nosn6 az iltala ig6nyelt 6s 2019.
augusztus 24. napjan irtvett mind a 2 db ajarrl6fvet hataridoben visszajuttatta a Helyi
V6lasztrlsi Irodrihoz, ezzel j o gszabalyi kotelezetts6 gdnek ele get tett.

A Helyi V6lasztrlsi

Bizotts6g a hatirrozatot a Ve. 124. 5 (1) 6s (2) bekezd6se, 125. $ (1)
bekezddse, 127 . 5 (2) bekezdese, 132. $-a, 221-227 . $-ai,a 1912019. (VII.29.) IM rendelet 21.
$-a, valamint az 6vjt. 9. $ (1) bekezd6se alapjan hozta meg.
A jogorvoslat lehet6s6gdt a Ve. 221.

A

fellebbez6s illetdkmentess6g6t
bekezd6s 1. pontja irjaelS.

S

(1) bekezddse biztositja.

az illetekekr6l sz6l6 1990. 6vi XCil. t<irv6ny

Detk, 2019. augusztus 28.
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