
Tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizottsfg
2831Ta46n R6k6czi Ferenc u. 39.

e-mail: i egyzo@tarj an.hu

.19....t20t9. (rx. 9.) HvB hatnrozat

A Ta{ani Helyi Yillasztisi Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB)

ftif,Op ISTVAN fiiggeflen k6pviset6-j etiiltet

nyilvfntartfsba veszi.

Jelen hatarozat ellen- jogszabillys6rt6sre tdrt6n6 hivatkdz6ssal - a meghozatalfit6l szimitolt3
napon beliil a Teriileti V6laszt6si Bizotts6gnak cimzett (2800 Tatabhnya, F6 t6r 4.), de a
HVB-n6l el6terjesztett fellebbez6ssel 6lhet
a) a kdzponti n6vjegyz6kben szerepl6 v6laszt6poIg6r,
b) a jel61t,
c) a jeltil6 szervezet, amennyiben van,
d) az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly,
e) jogi szem6lyis6g n6lkiili szersrezet.

A fellebbez$st szem5lyesen, lev6lben, vagy elektronikus 1ev6lben (289I Taqin, RSk6czi u.
39.; email: jeg:rzo@,tarjan.hu) fgy kell benyujtani, hogy az a jogveszt6 jogorvoslati hat6rid6
lejilrtdig - 2019 . szeptember l2-6n 1 6.00 6r6ig - meg6rkezzen a HVB-hoz.

A fellebbez6snek tartalmazrna kell :

a) a jogszab6lys6rt6sre tdrt6n6 hivatkozds alapjirt,
b) ak1relem benyujt6jdnak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cime,t,

c) a k6r elem b enyuj t6j 6nak szem6lyi azono sit6j irt" ill etve
d) ha a kiilfttldttn 616, magyarorszilgi lakcimmel nem rendelkezl v6laszt6polg6r nem rendel-
kezik szem6lyi azonosit6val, amagyar illlmtpolgirshgirtigazol6 okiratSnak tipus6t 6s sz5,lrtirt,
vagy je16l6 szewezet vagy m5s szervezet eset6ben a bir6sSgi nyilv6ntart6sba-v6teli szitm6t.

A fellebbez6s tartalmazhatjabenyujtfj6nak elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbi-
zottjinak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t.

A fellebbez6sben irj t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k. A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

A helyi dnkormanyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6s6r6l sz6l6 2010. 6vi L. tdrv6ny
(tov6bbiakban: 6vjt.) 9.$ (1) bekezd6se alapj6n egy6ni list6s k6pvisel6-je161t az, akit a telepii-
l6s v6laszt6polg6rainak legal6bb 1 %- a j eloltnek aj rinlott.

Tarjhni Helyi V6laszt6si Iroda Vezetlje 2019. augusztus 8-6n kelt Y6laszt6si kozlem6ny6ben
a villasztdsi elj6rSsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 307/E.$ (1) be-
kezd6s6ben meg6llapitott jogktir6ben eljrirva az 6vjt.9.$ (1) bekezd6se alapjan meg6llapitot-



ta, hogy TarJ{n telepiil6sen a 2019. 6vi helyi <inkormdnyzati k6pvisel6k 6s polgdrmesterek
vilasztdsfin a k6pvisel6-jel<ilt fullitilsithoz sziiks6ges 6rv6nyes aj6nl6sok szdma22.

Fiildp Istv6n a jeltilt bejelent6s6re nyitva 6116 tdrv6nyes hat6rid6ben a 2019. szeptember 5-6n
rendelkez6s6re bocs6tott aj6nl6fveket 2019. szeptember 9-6n hi6nytalanul leadta a Tarjrini
Helyi V6laszt6si kodSban 6s az E2 jelii nyomtatvdnyon k6rte egy6ni list6s jeldltk6nt tdrt6n6
nyilv6ntartdsba v6tel6t a helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. 6vi v6lasz-
t6s6n.

Tarjfini Helyi Yillaszthsi Iroda az iltvett aj6nl6sokat 24 db 6rv6nyes aj6nl6sig ellen6rizte, 6s
megilllapitotta, hogy az 6w6nyes aj6nl6sok szirma el6ri, meghaladja a jeldlts6ghez sziiks6ges
mennyis6get.

A Ve. 132.$-a alapjin az illet6kes villasztilsibizottsilgminden, a t<irv6nyes felt6teleknek meg-
felel6 jeliil6 szervezetet je161tet, illetve list6t - legkds6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik na-
pon - nyilv6ntart6sba veszi. A Ve. 307lG.$ (2)bekezd6se szerint az egylni list6s jeldltet a
helyi v6l as zt6si bizotts 5g veszi nyilvSntart6sb a.

Mindezek alapjdn - tekintettel ar,ia, hogy a jeldltte v616s jogszabilyi felt6telei fenn6llnak -, a
Tarjfini Helyi Yilasztdsi Bizotts6g a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint ddnt6tt a jeldlt nyil-
v6ntart6sb a v6te16r61.

Ahatfirozat a fenti jogszabillyhelyeken tul a Ve. 124.5-ir;r,307/G.$ (1) bekezd6s6n, a jogor-
voslatr6l s2616 t6j6koztaths aYe.22I.$-6n, 223-225.$-6n 6s a 307/P.$ (2)bekezd6s) c/ pont-
jhn, az illet6kmentess6g az illetdkekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. t6rv6ny 33.9-a (2) bekezd6s6-
nek 1. pontjan alapul.

T arjin, 2019. szeptember 9.
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Frissn6 Spirka Zsuzsanna
HVB Eln<ik


