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/2019. (IX.9.) HVB hathrozat

A Tarj6ni Helyi Yfilaszthsi Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB)

KLINGER TAMAS fiiggetlen polgirmester-jeliiltet

nyilvintartfsba veszi.

Jelen hatrirozat ellen- jogszabSlys6rt6sre t0rt6n6 hivatkoz6ssal - a meghozatalfut6l szitmitott3
napon beliil a Tertileti V6laszt6si Bizotts6gnak cimzelt (2800 Tatabinya, F6 t6r 4.), de a
HVB-n6l el6terj esztett fellebbez6ssel 6lhet
a) a k6zponti n6vjegyz6kben szerepl6 villasrt6polgfir,
b) a jel61t,
c) a jelril6 szerveze,t, amennyiben van,
d) azij;gyben 6rintett term6szetes 6s jogi szernlly,
e) jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet.

A fellebbezlst szem5lyesen, 1ev61ben, vagy elektronikus lev6lben (2891 Tarj6n, R6k6czi u.
39.; ernail: ieg:rzo@,tarjm.hu) rigy kell benffitani, hogy az a jogveszt6 jogorvoslati hat6rid6
lqartfiig - 2019 . szeptember 12- fu 1 6. 00 6rhig - meg3rkezzen a HVB-hoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

a) a jogszab6lys6rt6sre tdrt6n6 hivatkoz6s alapjft,
b) akerelen benffit6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
e1t6r - postai 6rtesit6si cimfit,
c) a k5r elern b enyuj t6j Snak szem6lyi azono sit6j 6t, ill etve
d)haa kiilftildrin 616,magyarorszhgi lakcimmel nem rendelkezb v6laszt6polgar nem rendel-
kezik szem6lyi azonosit6val, a magyar 6llampolg6rshght igazol6 okirat6nak tipus6t 6s szfnntrt,
vagy jelcil6 szewezet vagy m5s szewezet esetdben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-v6te1i szfm6t.
A fellebbez1s tarralmazhatja benyujt6j6nak elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbi-
zottlSnak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k. A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

A helyi dnkormrinyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek v6laszt6sar6l sz6l6 2010. 6vi L. t6rv6ny
(tov6bbiakban: Ovjt.) 9.$ (3) bekezd6s a) pontja alapjtn polg6rmester-je161t az, akjt a 10.000
vagy annfl, kevesebb lakosri telepiil6s v6laszt6polghrunak legahibb 3o/o-a jeliiltnek aj6nlott.

Tarjdni Helyi V6laszt6si Iroda Vezetlje 2019. augusztus 8-rin kelt V6laszt6si kdzlem6ny6ben
a vflaszthsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t<irv6ny (tovabbiakban: Ve.) 307/E.$ (1) be-
kezd6s6ben megSllapitott jogk6r6ben elj6rva az 6vjt.9.$ (3) bekezd6s a) pontla alapjrin meg-
illlapitotta, hogy Ta{an telepiil6sen a2019.6vi helyi dnkormiinyzati k6pvisel6k 6s polg6rmes-
terek v6laszthsin a polg6rmester-jeldlt fullitdshhoz sziiks6ges 6rv6nyes aj6nl6sok sz6ma 66.



Klinger Tamds a jeltilt bejelent6s6re nyitva 6116 t<irv6nyes hat6rid6ben, a2019. augusztus 26-
6n rendelkez1s5re bocs6tott ajanl6iveket 2019. szeptember 6-anhi/rrytalanul leadta aTarjini
Helyi V6laszt6si Irod6ban 6s azE2jelii nyomtatvdnyon k6rte polgdrmester-jeldltkdnt trirt6n6
nyilv6ntart6sba v6tel6t a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. 6vi vilasz-
t6s6n.

TarlSmHelyi V6laszt6si boda az6tvett ajanl6sokat 74 db6rvdnyes ajanl6sig ellen6rizte, 6s
meg6llapitotta, hogy az ervfinyes aj6nl6sok sz6ma e16ri, meghaladja a jeloltsdghez sziiks6ges
mennf s6get.

A Ve. 132.$-a alapjin az illet6kes vfulasztSsi bizotts6g minden, a t6rv6nyes felt6teleknek meg-
felel6 jel6l6 szewezetet, jel6ltet, illetve list6t - legk6s6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik na-
pon - nylvintart6sba veszi. A Ve. 307/G.$ (2) bekezd6se szerint a polg6rmester-jeldltet a
helyi v6las ztdsi bizotts6g veszi nyilv6ntart6sba.

Mindezek alapjiln - tekintettel ana, hogy a je161tt6 v5l6s jogszabityi felt6telei fenn6llnak -, a
Tarjfini Helyi V6laszt6si Bizotts6g a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint ddntdtt a jeldlt nyil-
vintartSsba v6tel6r61.

Ahathrozat a fenti jogszab6lyhelyeken tul a Ve. 124.5-frr^,307/G.$ (1) bekezd6s6n, a jogor-
voslatr6l s2616 t6j6koztat6s aYe.22l.$-6n, 223-225.5-6n 6s a 307/P.$ (2)bekezd6s) c) pont-
iin, az illet6kmentess6g az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCil. tdrvdny 33.g-a (2) bekezd6s6-
nek 1. pontj6n alapul.

T arjhn, 2019. szeptember 9.
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Frissn6 Spirka Zsuzsarna
HVB Eln6k


