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2712019. (X. 7.) hathrozat

A Tarjini Helyi Vilasztfsi Bizottsdg (tovdbbiakban: HVB) Klinger Tamfs polg6rmester-
jel<iltnek a,,Beadviint'' elnevezlsti kifogisit - 6rdemi vizsgillatn6lktil - elutasitja.

E hatfitozat ellen a Kom6rom-Esztergom Megyei Tertileti Vilaszt6si Bizotts6ghoz (tovdbbi-
akban: KEMTVB) (2800 Tatabinya, F6 tdr 4.; e-mall: tvb@kemoh.hu ) cimzett, de ahatiroza-
tot meghoz6 HVB-ndl (2831 Tarjtn, R6k6czi F. u. 39.; jegyzo@tarjan.hu ) szem6lyesen, le_
v6lben, vagy e-mailben benyujthat6 fellebbez6ssel lehet 6lni ahathrozatmegltozatal1t6l sz6-
mitott 3 napon beltil, azaz2019. okt6ber 10-6n 16:00 6rdig. A fellebbez6s benffit6s6ra az
iigyben 6rintett term6szetes szem6ly jogosult. A fellebbez6si hat6rid6 jogveszt6.
A fellebbez6snek Iafialmaznia kel
a) a fellebbez6s jogalapj 6t, azaz azon jogszab6ly-hely megjelol6s6t, amelynek megs6rt6s6vel

hoztamegazelsofokrihatfirozatotabizottsilg,
a j ogs6rt6s t6ny6nek megj el<i16s6t,
abizonyit5ko(ka)t,
a benyrijt6 nev6t, szemelyi azonositojlt,lakcimfit, postai 6rtesit6si cim6t.
fellebbez6s tartalmazhatja a benyfjt6 elektronikus lev6lcim6t, illetoleg k6zbesit6si megbi-

zottjfinak el6rhetos6g6t (nev6t, elektronikus lev6lcim6t).
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezesrol az annak elbirhldslrajogosult KEMTVB -
iigy dsszes iratitnak bedrkez6s6tol szdmitott 3. napon dont. A
zathnak me ghozatal 6i g vi s szavonhat6, azonb an a KEMTVB
folytathatja.

A hatfirozat a kifog6st benyrijt6 term6szetes szem6ly elektronikus lev6lcim6re
) tort6n6 megktild6ssel keriil k6zbesit6sre, illetve kozz6t6teke
6nyzat6nak honl apj 5n (www. tarj an. tru/ t q. plrp )

INDOKOLAS

Klinger Tam6s - jogeros bizottshgi diint6ssel - nyilv6ntartfsba vett polg6rmester-jelolt (to-
vdbbiakban: Jeldlt) 2019. okt6ber 4-6n l0 ora 48 perckor a iegyzoC@,taian.hu elektronikus
lev6lcimre beadv6nyt kiildott (TPH/829- 5 4 I 20t9 .) a HVB -nak cimezv e.

Beadv6ny6ban el6adta, hogy TarJan Kozs6g Onkorm6nyzati Kepviselo-testtilet6nek 20Ig.
szeptember 30-6n megtartott kozmeghallgat6s6nak k6pi 6s hanganyaga - amennyiben az a
Falu TV soron kcivetkezo, 2019. okt6ber 8-i ad6s6ba bekeri.il -,,s6rti av6laszt6si elj6r6sr6l
sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torv6ny (tovdbbiakban; Ve.) 2.$ a), c) 6s e) pontjait, mivel megaka-
d\Iyozza az e pontokban foglalt v6laszt6si elj6r6si alapelvek 6rv6nyre jut 6s6t."
Jelolt a3I3ll20I8. (IV. 19.) ABhathrozatotbehivatkozva6llitja,hogy: ,,...d2 alapelv s6rel-
me 6llapithat6 meg abban az esetben, habizonyithat6, hogy valamely jelcilo szervezet indoko-

b)
c)
d)

A

legk6s6bb - a fellebbezls 6s az
fellebbez6s a KEMTVB hat6ro-
a fellebbez6si elj6r6st hivatalb6l



latlanul kevesebb megielen6si lehetos6get kap egy adott m6diumban mhs, azonos jogi hely-
zetben l6v6 szervezetekkel szemben.,,

Jel<jlt a beadv6ny6ban k6ri a HVB-ot, hogy az esdlyegyenlosdg biztosft6sa 6rdek6ben a terve-
zett adds id6pontj 6n ak a v1laszt6s utrini idoszakra val6 6thely ei6se irhnt int6zkedj en.
A HVB a Jel6lt beadvfinyht kifog6sk6nt 6rtelmezte, az abban foglaltakat megvizsgillta, 6s a
Ve. 209'$ (1) bekezd6se 6s 215.$ c) pontja alapjdnannak - 6rdemi vizsgdlat"ercm - elutasi-
t6s6r6l ddntott.

A hivatkozott jogszab6ly-helyek kimondj 6k, hogy
1. a kifogdst a s6relmezett jogszab6ly-s6rt6s elk<ivet6s6tol szhmitott 3. napon meg1rkezzen a

kifogds elbfuillilshrahat6skorrel 6s illet6kess6ggel rendelkezo villasztdsibizottsdghoz;
2. akifoghst 6rdemi vizsgfiat n6lkiil el kell utasitani, ha nem tartalmazza aye. 212.g (2) be-

kezd6s6ben foglaltakat. A Ve. 212.5 (2)bekezd6se alapjrln u kifog6*uk tartalmaznia kell -tribbek kdz<jtt - a jogszab6ly-s6rt6s bizonlzit6kait.
Jelcilt a beadviinyirhozbizonyftdkot nem csatolt, illetve kifog6s6t egy jciv6beni esem6ny felt6-
telezett bekovetkez6s6re alapozta, ez6rt a HVB a rendelkezo r6szben ioglaltak szerinti dcint6st
hozta.

A HVB elj6r6sa sor6n irdnyad6 jogszabilly-helyek: aVe. 208.g-a, 209.g (1) bekezd6se, 212.g
(2)bekezd6se, 214.$ (1) bekezd6se, 215,g c) pontja,2l8.$ (1) bekezdese, iOf .g 6s a 307/p.$
(1) bekezd6s b/ pontja.

A HVB ehathrozata elleni fellebbez6s szabillyait aYe.22L g (1) bekezdlse,223.5 (1) bekez-
d6s 6s (3) bekezdls a) pontja,224.g (l)-(4) bekezd6sei,225-226.5,228.5,230.g, 307/p.$ (2)
bekezd6s c) pontja ro gziti.

A HVB a Jelolt figyelm6be ajSnljaa Ve. 142.g -6t, amely rogziti,hogy nem min6sril viilaszt6si
kamp6nynak a helyi onkormhnyzatok jogszab illyban meghatSrozotf feladatuk sordn v6gzett
tev6kenys6g. Ilyen, jogszabrilyban el6frt feladata minden onkorm6nyzatnak a kcizmegh ittgu-
t6s: Magyarorczhg helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXiIX. torv6ny 54.g-a ren-
delkezik arr6l, hogy a k6pviselo-testiilet 6vente legal6bb egyszer kozmeghallgat1sttart.

T arjhn, 2019. okt6ber 7.


