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A Tad6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB)

MARX ERN6 JANOS fiiggetlen potgirmester-jeliiltet

nyilvfntartrisba veszi.

Jelen hat6rozat ellen- jogszab6lys6rt6sre tcirt6n6 hivatkoz6ssal - a meghozatalht6I szimitott3
napon beliil a Teriileti V6lasztdsi Bizotts6gnak cimzett (2800 Tatabinya, F6 tdr 4.), de a
HVB-n6l el6terjesztett fellebbez6ssel 6lhet
a) a k<izponti n6vjegyz6kben szerepl6 viilaszt6polgdr,
b) a jel6lt,
c) a jel6l6 szervezet, amennyiben van,
d) azigyben6rintett term6szetes 6s jogi szem61y,
e) jogi szern6lyis6g n6lktili szervezet.

A fellebbezlst szenllyesen, lev6lben, vagy elektronikus lev6lben (2891 raqdn, R6k6czi u.
39.; email: ieg:rzo@,tarian.hu) rigy kell benffitani, hogy az a jogveszt6 jogorvoslati hatririd6
lejSrtilig-2019. szeptember 8-6n 16.00 6rdig-meglrkezzen a HVB-hoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

a) a jogszab6lys6rt6sre tdrt6n6 hivatkoz6s alapjht,
b) ak6relem benyujt6j6nak nev6t, lakcimdt (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimdt6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
c) a ker elem benffi t6j rinak szem6lyi azono sit6jht illetve
d) ha a ktilftildtln 616, magyarorszfugi lakcimmel nem rendelkezb v6laszt6polg6r nem rendel-
kezik szem6lyi azonosit6val, amagyar Sllmtpolg{nsdgdtigazol6 okiratrinak tipus6t 6s szdm6t,
vagy jel6l6 szewezetvagy m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-v6teli szitmdt,
A fellebbez6startalmazhatja benyujt6jdrrrak elektronikus lev6lcimdt, illetve k6zbesit6si megbi-
zottlfinak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben irj t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k. A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

A helyi tinkormanyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6lasztds6r6l sz6l6 2010. 6vi L. torv6ny
(tovabbiakban: 6vjt.) 9.$ (3) bekezdds aj ponlja alapjhnpolg6rmester-jeldlt az, akit a 10.000
vagy ann6l kevesebb lakosir telepiil6s v6laszt6polg6rainak legal6bb 3%^a jellltnek aj6n1ott.

Tarj6ni Helyi Yillasztdsi Iroda Vezetbje 2019. augusztus 8-6n kelt Yillasztdsi krizlem6ny6ben
a villaszthsi eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 307lE.$ 1iy Ue-
kezd6s6ben meg6llapitott jogkrirdben elj6rva az 6vjt.9.$ (3) bekezd6s a) pontla alapj6n meg-
illlapitotta, hogy Tarj6n telepiil6sen a2019.6vi helyi rinkormiinyzati k6pvisel6k 6s pbtga.*"r-
terek v6lasztSsdn a polg6rmester-jel6lt illlitdsilhoz sziiks6ges 6rv6nyes aj6nl6sok szima 66.

$



Marx Ern6 J6nos a jeldlt bejelent6sdre nyitva 6116 tcirv6nyes hat6rid6ben, a 2019. augusztus
27-6n rendelkez6s6re bocs6tott aj6nl6iveket 2019. szeptember 3-6n hi6nytalanul leadta aTar-
j6ni Helyi Yilasztilsi Irodiiban 6s azE2jehi nyomtatvfnyon k6rte polg6rmester-je161tk6nt tdr-
t6n6 nyilvdntartSsba v6tel6t a helyi dnkormanyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. 6vi
v6laszths6n.

Tnjani Helyi Yillaszthsi koda az Stvett aj6nl6sokat 72 db 6rv6nyes ajanl6sig ellen6rizte, 6s
meg6llapitotta, hogy az 1wdnyes aj6nl6sok sz{tma el6ri, meghaladja a jel6lts6ghez sziiks6ges
mennyis6get.

A Ve. 132.$-a alapjiln az illet6kes villasztdsibizottsilgminden, a tdrv6nyes felt6teleknek meg-
felel6 jel<il6 szewezetel., jeldltet, illetve list6t - legkds6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik na-
pon - nytlviffiart6sba veszi. A Ve. 307/G.$ (2) bekezd6se szerint a polgSrmester-jel6ltet a
helyi v6l as zthsi bizotts 69 veszi nyi lvSntartfsb a.

Mindezek alapjSn - tekintettel ana, hogy a je161tt6 v6l6s jogszabillyi felt6telei fenn6llnak -, a
Ta4lni Helyi V6laszt6si Bizottsrig a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint ddntritt a jel<ilt nyil-
vSntart6sba v6tel6r6l.

Ahathrozat a fenti jogszab6lyhelyeken tul a Ve. 124.9-6n,307/G.$ (1) bekezd6s6n, a jogor-
voslatr6l sz6l6 t\j(koztaths aYe. 221.$-in, 223-225.$-6n 6s a 307lP.g (2) bekezd6s) c) pont-
j(n, az illet6kmentess6g az illet6kekr<il sz6l6 1990. 6vi XCil. tdrv6ny 33.g-a (2) bekezd6s6-
nek 1. pontj6n alapul.

T arjhn, 2019. szeptember 5.

n6 Spirka Zsuzsanna
HVB Elndk
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