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..1 A...tzote. (rx. 9.) HvB hathrozat

A Ta{6ni Helyi Y6laszt6si Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB)

BERECZKINE PILCZINGER MAGDOLNA fiiggetlen k6pvisel6-jeliiltet

nyilv6ntartf sba veszi.

Jelen hat6rozat ellen- jogszabilys6rt6sre tdrtdn6 hivatkoz6ssal - a meghozatalilt6l szfmitott 3
napon beliil a Tertileti V6laszt6si Bizotts6gnak cimzett (2800 TatabSnya, F6 t6r 4.), de a
HVB-n6l el6terj esztett fellebbez6ssel 6lhet
a) a kdzponti n6vjegyz6kben szerepl6 villaszt6polghr,
b) a je16lt,

c) a jelril6 szervezet, amennyiben van,
d) azigyben drintett termdszetes 6s jogi szem61y,
e) jogi szem6lyis6g ndlkiili szewezet.

A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben, vagy elektronikus lev6lben (259I Tqrj6n, Rrik6czi u.
39.; email: jegyzo@tarjan.hu\ rigy kell benyrijtani, hogy az a jogveszt6 jogorvoslati hathridl
lejhrtfig-2019. szeptember l2-6n 16.00 6rng-megerkezzen a HVB-hoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

a) a jogszab6lys6rt6sre tdrt6n6 hivatkoz6s alapjdt,
b) akerelem benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6ktrely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
c) a k6r elem b enyuj t6j 6nak sz em6lyi azono sitoj 6t ill etve
d) ha a ktilfttlddn 6lo, magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkezl v6[aszt6polg6r nem rendel-
kezik szem6lyi azonosit6val, amagyar 6llampolg6rshghtigazol6 okiratdnak tipusdt 6s szirmht,
vagy je16l6 szewezel vagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilvdntart6sba-v6teli szitmdt.

A fellebbezls tartalmazhatja benyfjt6jinak elektronikus 1ev61cim6t, illetve k6zbesit6si megbi-
zottlinak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t.

A fellebbez6sben irj t6nyek 6s bizonlt6kok is felhozhat6k. A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

A helyi tinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszthshr6l sz6l6 2010. 6vi L. t6rv6ny
(tov6bbiakban: Ovjt.) 9.$ (1) bekezd6se alapjin egy6ni list6s k6pvisel6-jeldlt az, akit a telepii-
l6s v6laszt6polg6rainak legal6bb 1 %- a j eldltnek aj 6nlott.

Tarj6ni Helyi V6laszt6si Iroda Vezetbje 2019. augusztus 8-6n kelt V6laszt6si kdzlem6ny6ben
a v6laszt6si eljdr6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (tovabbiakban: Ve.) 307/8.$ (1) be-
kezd6s6ben meg6llapitott jogkdr6ben elj6rva az 6vjt.9.$ (1) bekezd6se alapjin meg6llapitot-



ta, hogy Tarjhn telepiil6sen a 2019. 6vi helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek
v6laszths6n a kdpvisel6-jelolt illlithsiiltoz sztiks6ges 6rv6nyes ajanl6sok szhma22.

Bereczkin6 Pilczinger Magdolna a jeldlt bejelent6sdre nyitva 6116 tdrvdnyes hat6rid6ben a
2019. szeptember 2-6n rendelkez6s6re bocs6tott aj6nl6iveket 2019. szeptember 6-fuhiinyta-
lanul leadta aTaq{ni Helyi V6laszt6si Irodiiban 6s azE2 jehi nyomtatvdnyon k6rte egy6ni
list6s jel6ltk6nt tdrt6n6 nyilv6ntartdsba v6tel6t a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6r-
mesterek 201 9 . 6vi v 6laszths6n.

Tarjhni Helyi Yillasztflsi boda az Stvett ajrinl6sokat 24 db 6rv6nyes ajdnlfusig ellen6rizte, 6s
meg6llapitotta, hogy az ervdnyes aj6nl5sok szirma e16ri, meghaladja a jelolts6ghez sziiks6ges
mennyis6get.

A Ve. 132.$-a alapjhn az illet6kes v6laszt6si bizottshgminden, a tdrv6nyes felt6teleknek meg-
felel6 jel<il6 szewezetet jeldltet, illetve list6t - legk6s6bb a bejelent6st k<ivet6 negyedik na-
pon - nyilv6ntart6sba veszi. A Ve. 307/G.$ (2) bekezd6se szerint az egydni list6s jeloltet a
helyi v6l as zI6si bizotts 69 veszi nyilvrlntart6sb a.

Mindezek alapjhn - tekintettel arra, hogy a jeloltt6 v6l5s jogszabillyr felt6telei fenn6llnak -, a
Tarjdni Helyi Yfilasztitsi Bizotts6g a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint d6ntdtt a jelolt nyil-
v6ntart6sba v6te16r6l.

Ahatdrozat a fenti jogszab6lyhelyeken tul a Ve. 124.5-i.ri.,307/G.$ (1) bekezd6s6n, a jogor-
voslatr6l sz6l6 tiq5koztatds aYe.22l.$-tn,223-225.$-6n 6s a307lP.$ (2) bekezd6s) c) pont-
j6n, az illet6kmentessdg az illet6kekrdl s2616 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny 33.$'a (2) bekezd6s6-
nek 1. pontj6n alapul.

T aq6n, 2019. szepternber 9.


