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A Tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g (tovSbbiakban: HVB)

SCIIALKHAMMER ERIKA fiiggetlen k6pvisel6-j etiittet

nyilvfntartfsba veszi.

Jelen hatarozat ellen- jogszabhlys6rt6sre tdrt6n6 hivatkozdssal - a meghozatal6t6l szhmitott3
napon beltil a Tertileti V6laszt6si Bizotts6gnak cimzett (2300 Tatabinya, F6 t6r 4.), de a
HVB-n6l el6terj esztett fellebbez6ssel 6lhet
a) a kdzponti n6vjegyz6kben szerepl6 vilaszt6polgdr,
b) a jel6lt,

4 a je1616 szervezet, amennyiben van,
d) az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly,
e) jogi szem6lyis6g n6lkiili sze,wezet.

A fellebbez6st szenllyesen, 1ev6lben, vagy elektronikus lev6lben (2891 Tarjin, R6k6czi u.
39.; email: iegyzo@tarjan.hu) rigy kell benyujtani, hogy az a jogveszt6 jogorvoslati hat6rid6
lejfirtiig-2019. szeptember 8-an 16.00 6riig-meglrkezzen a HVB-hoz.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell :

a) a jogszab6lys6rt6sre tdrt6n6 hivatkoz6s alapj1rt,
b) akerelem benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si c;rme,t,

c) a k6relem benyujt6j6nak szem6lyi azonosit6jirt. illetve
d) ha a ktilfttlddn el6, magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 v6lpsrt6poIgar nem rendel-
kezik szem6lyi azonosit6val, amagyar illlampolgarsilgft igazol6 okirat6nak tipus6t 6s szhmht,
vagy jel616 szervezet vagy m6s szewezet eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntartSsba-v6teli sz6mht.

A fellebbez6s tartalmazhatjabenyujt6j6nak elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megb!
zottjdnak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t.

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

Indokol6s

A helyi tinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgrirmesterek v6laszt6sdr6l sz6l6 2010. 6vi L. tdrv6ny
(tovribbiakban: 6vjt.) 9.$ (1) bekezd6se alapjfunegy6ni list6s k6pvisel6-jekilt az, akita telepii-
l6s v6laszt6pol g6rainak I egal6bb 1 %- a j el6ltnek aj 6nlott.

Taqini Helyi Yillaszthsi Iroda Vezetlje 2019. augusztus 8-6n kelt V6laszt6si kdzlemdny6ben
a villasztilsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 307/E.$ (1) be-
kezd6s6ben meg6llapitott jogkdr6ben elj6rva az 6vjt.9.$ (1) bekezd6se alapjin meg6llapitot-



ta, hogy Tarjan telepiil6sen a 2019.6vi helyi rinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek

uituti{atmatepvisito-jeldltilllitilsf*tozsziiks6ges6rv6nyesaj6nl6sokszfima22.

Schalkhammer Erika a jel<ilt bejelent6s6re nyitva 6116 tdrv6nyes hat6rid6ben, a 2019. augusz-

tus 26-in rendelkez6s6ie bocsftott ajanl6iveket 2019. augusztus 30-6n hi6nytalanul leadta a

Taq1ni Helyi V6laszt6si Irod6ban, majd 2019. szepternber 2-fnE2 ieft nyomtatv6nyon k6rte

"gyerri 
listas jel6ltk6nt t6rt6n6 nyilvfntart6sba v6tel6t a helyi <inkorm6nyzati kdpvisel6k 6s

polg6rmesterek 20 1 9. 6vi v il,aszthsfun.

Tarj6ni Helyi V6laszt6si \roda az iltverr ajSnl6sokat 21 db 6rv6nyes aj6nl5sig e1len6rizte, 6s

megaUapitoita, hogy az 6w6nyes ajanl6sok szftma e16ri, meghaladja a je16lts6ghez sziiks6ges

mennyis69et.

A Ve. 132.g-a alapl1naz illet6kes v6lasztSsi bizottshgminden, a t6rv6nyes felt6teleknek meg-

felel6 jel6l6 szewezetet jel61tet, illetve list6t - legk6s6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik na-

pon - nyilv6ntart6sba veszi. A Ve. 307/G.$ (2) bekezd6se szerint az egy5ni list6s jeldltet a

helyi v61 as zt6si bizotts 69 veszi nyilv6ntart6sb a.

Mindezek alapjin- tekintettel arra, hogy a jel6ltt6 v616s jogsz abillyi felt6telei fenn6llnak -, a

Tad6ni Uelyi Valasztasi Bizotts6g a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint d6ntdtt a jeldlt nyil-

v 6ntart6sb a v 6te16r6l.

Ahatirozat a fenti jogszabSlyhelyeken tul a Ve. 124.$-irrr,307iG.$ (1) bekezd6s6n, a jogor-

voslatr6l sz6l6 t6jekoitutfut aYe.22L $-6n, 223-225.5-6n 6s a 307/P.$ (2)bekezd6s) c) pont-

jin, az illet6kmentess6g az illet6kekr6l s2616 1990. 6vi XCm. t6rv6ny 33.$-a (2) bekezd6s6-

nek 1. pontjan alapul.

T aq6n, 2019. szeptember 5.
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