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vALASZTAST rozr,EMENY
Helyi YilasztirsilrodaVezetdjekdnt aviiasztdsi elj6rrisr6l szolo 2013.
dvi XXXXVL tcjrv6ny 75. $ (1) bekezd6s b) pontja valamint a helyi onkormdnyzati
kdpvisel6k 6s polgdrmesterek vdlasztitsftn, valamint a nemzetisdgr onkormfnyzati
kdpvisel6k v6laszt6sdn a vilasztitsi irod6k hat6skcjr6be tartoz6 feladatok v6grehajt6s6nak
rdszletes sza.b6lyair6l 6s a v1,lasztdsi elj6riisban haszniland6 nyomtatvdnyokr6l sz6l6
20/2019.(YIL30.)IM rendelet 5. $ (1) bekezdds a) pontja alapjdn a 2019. okt6ber 13.
napjfua kitiizdtt, a 2019. evi helyi cinkormdnyzati kepvisel6k 6s polg6rmesterek 6s a
nemzetisdgi dnkormrinyzati kepviselok v5,lasztdsf" al dsszefiiggdsben az ali.}:bi vilasztflsi
Jdrdfuthdza Kdzsdg

kcizlemdnyt adom ki:

N6vjegyz6k
Azt a v6laszt6polg6rt, aki 2019. augusztus 7-en a szavazokori nevjegyzdkben szerepel, a

Nemzeti Vflasztrisi Iroda 6rtesft6 megkiild6s6vel tdjekoztatja a szavaz6kori
nevjegyzekbe vdteler6l. Az 6rtesitot a v|laszt6polgfn ertesitesi cfm6re, ennek hianyhban
akcimdre 20 1 9 . augusztus 23 -ig kell me gkiil deni,
A szavazokciri ndvjegyzdkkel kapcsolatos kdrelmet 2019. augusztus 8-t61 lehet benyrijtani.
Az itjelentkez6sre irrinyuk6 k6relmet az avitlaszt6polgfn nyijthatja be, aki 2019. jrinius
26-6n es az Stjelentkezdsre ir6nyul6 kdrelme elbir6lisakor ugyanazon i'art6zkodrisi hellyel
rendelkezett, estartozkoddsi hely6nek drvdnyessdge legal6bb 2019. okt6ber I3-igtart.
I

A jeliiltdllitfs

A

villasztdsi iroda az igenyl6s6t kcivetoen haladdktalanul, de leekordbban 2019.
aususztus 24-6n adja 6t az igenylo vagy ajel6ltk6nt indulni szfndekoz6 villasztopolgdr
r6sz6re az titala ig6nyelt mennyisdgi ajfinloivet,
Az igaz,gat6si sziinet alatt (2019. augusztus 5. ds 2019. augusztus 23. napja kozott) a zcjkkenomentes iigyintdzds lebonyolitrisa drdekdben az ajanl6iv iritnti igdnyl6sek
benyrijtds6val kapcsolatos megkeresdseket Jirdinhina Kdzsdg Helyi Yllasztirsi Iroda a
Jhrddnhazai K.ozcis Onkormiinyzati Hlatal sz6khelydn (3664. Jardfunhaza, IV. B6la tfi 27 .)
teljesiti.
a polg6rmesterjelolt illlitdsdhoz sziiksdges ajdnkisok sz6m6t a helyi
v6laszt6si ftoclavezetoje allapitja meg 2019. augusztus 8. napjdn. A sztiks6ges aj6nl6sok
szfumftnak meg6llapit6sakor a v6laszt6polg6rok szftmifi a kdzponti nevjegyzeknek a 2019.
augusztus 7-ei adatai alapjdn kell megdllapitani.
Egy vdlaszt6polg6r tobb jelciltet is aj6nlhat.
Az cjnkormttnyzati kdpviselo jeloltet, a polg6rmester jeldltet legkds6bb 2019. szeptember
9-6n 15.00 6r6ig kell bejelenteni a Helyi Yd'lasztitsi Irodfndl.

A k6pviselo valamint
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Mozg6urna irdnti k6relmek

A

mozg6urna irinti k6relmet a szavaz6kori n6vjegyz6kben szerepl6, mozgdsilban
eg6szs6gi illapota vagy fogyat6kossilga, illetve fogvatartdsa miatt ghtolt v6lasztopolgfir
ny$thatja be. Egydb indokok (pld. munkavegzdsi kotelezettsdg teljesit6se) alapjan nincs

lehet6s6 g mozg6urna i g6nyl6sdre,

Amennyiben az adott telepi.ildsen 6lland6 lak6hellyel rendelkez6, illetve iftjelentkezett
viiaszt6polgttr mozgournirt szeretne igdnyelni, kdrelmet kell benyijtania az alilbbi m6dok
egyikdn:

Helyi V6laszt6si Irod6hoz:
- lev6lben vagy elektronikus azonosit6s ndlkiil elektronikus riton legkdsobb 2019.
okt6ber 9-6n 16.00 orfng,
- szemelyesen vagy elektronikus azonosit6ssal elektronikus riton legk6sobb 2019.
okt6ber 11-6n 76.00 or6igvagy
- 2019. okt6ber 11-6n 16.00 6r6t kovetoen elektronikus azonositdssal elektronikus
riton legk6s obb 20 19. okt6ber 13 -6n 12.00 6rhig.
Azi!919k9ts zav azatszfumlii o b rzotts 6gho z :
- meghatalmazott ritj6n vagy meghatalmazissal rendelkezo szemlly |lIali
kdzbesit6s6 v el 20 19 . okt6ber l2-6n, legk6s6bb 12.00 Srdig nyrijthatj a be.

Avflasztitsi kampfny

A villasztitsi kamprinyid6szak

2019. augusztus 24-t6l2019. okt6ber

l3-in

19.00 6r6ig

tart.

2019. okt6ber l3-6n nem folytathat6 kamp6nytevdkenys6g
a) a szavazohelyisdgben, valamint a szavazohelyisdget mag6ban foglal6 dptiletben,
b) a szavazohelyiseget magdban foglal6 dpiiletnek a szavazShelyis6g megk<izelitdsdt
szolg6l6 bej6ratht6l szdmitotl 150 m6teres t6vols6gon beltil kdzteriileten,
c) a b) pontban meghat6rozott tertileten kfvtil az e terileten beliil tart6zkodo v|lasztopolgfir
v |laszto i akar atttnak b efo I y 6s o kis 6ra al kalmas m 6 d on.
2019. okt6ber l3-in villaszttsi gytil6s nem 1arthat6, politikai rekkimot nem lehet
kozzetenni.
A vl,lasztdsi plakdtot az, aki elhelyezte, vagy akinek drdekdben elhelyeztek, 2019.
november l2-en 16.00 6r6is kciteles eltrivolitani,
Szavazfis
v6laszt6polg6r lak6helydn vagy - ha lakohelye mellett legk6sobb a v6lasztds kitizeset
megelozo 30. napig tart6zkoditsi helyet is ldtesitett - bejelentett tartozkod6si hely6n
vilaszthat.

A

A

szavazfhelyis6gben szavazni 2019. okt6ber 13. napjrln 06.00 6rht6l 19.00 6r5ig

lehet.

Erv6nyesen sz vazni csak a hivatalos szavaz6lapon szereplo jeldltre lehet, a jelcilt
nevdhez tartoz,o kcirbe tollal irt, kdt egymdst metszo vonallal, A szavaz6lapon a jeldltek a
v 6laszt6si b izotts6g 6ltal kisors o lt sorrendben szerepelnek.
Telefonszdm: 48/466

-

002, Fax: 48/444

-

753, E-mail: jegzo@jardanhaza.t-online.hu

?r2

A l0 000 vagy enndl kevesebb lakosri teleprilds - egy6ni list6s vSlaszt6si rendszerben - egy
vitlaszt6kertiletet alkot. Az egyeni list6n kdpviselok azok a jeldltek lesznek, akik a
megvillaszthat6 k6pvisel6k szftma szerint a legtobb 6rvdnyes szavazatot kapt6k.
Szavazategyenlosdg eset6n sorsoliissal kell megiilapitani, hogy az egyenlo szitmi
szavazatot eldrt jeldltek kozril melyik szerez manddtumot.

Az egydni listils szavaz6lapon a
vitlasztopolgfir legfeljebb annyi jeldltre szavazhat, ahitny egyeni list6s mandiitum
kioszthat6. Jarddnhazdn illetve Borsodszentgycirgyrin megvSlaszthat6 kdpviselok szdma: 56 f6, (Erv6nyesen szavazni legal6bb 1., legfeljebb 6 jelciltre lehet,) Ha az egy6ni lista
jeldltj6t polg6rmesternek megv6lasztottilk, az egyeni list6r6l tcircllni kell, 6s hely6be a
kovetkez6 legttibb szavazatot el6rt jel6lt l6p.

A polgrirmestert a telepi.ildsek viiasztopolgfirai kdzvetlentil v6lasztj6k. A v6laszt6polg6r
drv6nyesen osak egy jelciltre szavazhat. Polg6rmester az a jelolt lesz, aki a legtdbb
drvdnyes szav azatot kapta.
Fo gyat6koss

ri

ggal

616 v

iitsztr5p olgdr 6ltal i g6nyelt s egfts 6 g

Azt a viiasrt6polg6rt, aki legkdsobb 2019. okt6ber 9-en 16:00 6r6ig k6rte, hogy
akad6lymentes szavazohelytsegben szavazhasson, ds akinek a lakcime szerint kijeldlt
szavazohelyiseg nem akad6lymentes, a helyi v6lasztdsi iroda a lakcime szerinti
szavaz6helyis6ggel azonos teleptildsen ds vfiasztokeniletben l6vo, akad6lymentes
szavaz6helyis6ggel rendelkezo szavaz6kor nevjegyzekdbe teszi 6t. A JSrddnhdza Kozsdg
Helyi Yfiaszthsi Iroda illet6kessdgdhez hrtoz6 szavaz6kordk mindegyike akad6lymentes.
Ahhoz, hogy a villaszt6polgitr a szavazds napjdn Braille-irSsos sablon segitsdg6vel
szavazhasson, az erre ir6n1'ul6 kdrelmet legk6s6bb a szavazist megel6z6 66 napt6l, azaz
2019. augusztus 8. napj6t6l teheti meg, 6s k6relm6nek legk6s6bb 2019. okt6ber 4.
napjr{n 16.00 6r6ig be kell frkeznie.
Nemz etis 6 gi

ti n

ko rm ilny zati k6pvis
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A Nemzeti V6laszt6si Bizottsitg (NVB) a nemzetis6gi onkorm6nyzatikepviseltik 2019. 6vi
vflasztitsitt 18312019. szttmi, 2019. jflius 30-in meghozott hatirrozatitban 2019. okt6ber
13. napjhra tuzte ki. A Nemzeti VilIaszttrsi Bizotts6g a nemzetisdgek jogair6l sz6l6 20lL
dvi CLXXX. tcirvdny (a tov6bbiakban: Nektv.) alapjln a Helyi Y|lasztdsi Iroda
illetdkessdgdhez tartoz6 telepr.il6seken roma teleptildsi nemzetis6gi cinkormdnyzatr
vtlasztdst t:drzlle ki. A kitrizott teleptildsi nemzetisdgi onkormdnyzati kepvisel6k villaszthsdt
akkor lehet megtartani, ha legai6bb annyi jeldlt van mint a megvitlaszthato k6pviselok
szhma. Az NVB hathrozata szerint J6rd6nhhzan a telepiildsi nemzetisdgi onkormhnyzati
jelrilt 6llit6s6hoz sziiksdges - a roma nemzetis6gr szavazokori n6vjegyzekben szerepl6
szemdly 6ltal adott - aj6nl6sok szdma 11, a megvilIaszthato nemzetisdgi 6nkormhnyzati
kdpviselok sz6ma. Borsodszentgyorgyon a telepiildsi nemzetisegi onkormftnyzati jelcilt
ttllitdshhoz sziiks6ges - a roma nemzetisdgi szavazokdri ndvjegyzdkben szereplo szemlly
fital adott - ajrinl6sok szitma 5, a megv|laszthato nemzetisdgi cinkorm6nyzati kepvisel6k
sz6ma3.

nemzetis6gi szavazokdri nevjegyzekbe azt a v6laszt6polg6rt kell felvenni, aki
legkds6bb 2019. szeptember 27-En 16.00 6rfig benyrijtott k6relme alapjdn szerepel
nemzetis6gi vfiasztopolg6rkdnt a kozponti nevjegyz6kben, aki ez\ltal gyakorolhatja

A

szavaz6jogdt.
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Szavaz6kiiriik

J6rdfnhflza
001. Szavaz6kor: Jhrdfunhdzai K<iz<is Onkorm. Hiv. 3664. Jfurdfunhhza" IV. B6la irt 27.
002. Szavaz6kor: IV. B6la Altalanos Iskola 3664. Iar.ddnhdza. IV. B6la ft 131.
Roma Nemzetisdgi Szavazlkor: J6rddnh6za,IY . B6la rit 127 -129.
Borsodszentgydrgy
001. Szavaz6kor: Kulturhd;z 3623. Borsodszentgyorgy, Szentgyiirgy

ir I43.

Cimek, telefonszfmok

A

vdlasztrlssal kapcsolatos informdci6k, valamint formanyomtatvinyok a
www.valasztas.hu, a wwwjzrdanhaza.hu illetve a www.bo{sodszenteyorgy.hu internetes
oldalakr6l letrilthet6ek 2019. augusztus 8. napj6t6l.
A villaszt6polgrirok a vitlasilftssal kapcsolatos kdrd6sekre szem6lyesen 6s telefonon
tigyf6lfogad6si id6ben a Helyi Yllasztdsi Irod6ban k6rhetnek tdj6koztatSst.
4, J in dhnh6za, IV. B d l a it 27 .
Telefon: 48 I 466 -002, Telefax : 48 I 4 4 4 -7 53, e-mail : iegy,zo @i ar danhaza.t-onhne.hu
J

ir dfuthazai Kcizci s 0nkorm6ny zati Hiv atal

366

igazgat6si sztinetet - 2019. augusztus 23. napjilt - kovet6en a Jdrddnhdzai Kdzds
Onkormd.nyzati Hivatal Borsodszentgycirgyi Kirendelts6ge 3623. Borsodszentgy<irgy,
Szentgydrgy it 143.
Telefon: 481445-52I, Telefax: 481445-52I, e-mail: jegyzo@iafianhaza.t-online.hu

Az

J

fifrdfnhhza, 2019. augusztus 6.

Dr. Tri

HVI

Kdzzeteteli zhrad6k:

A hatilrozat 2019 . auqusztus

6. napj An ko zzdtdtehe

keriilt.

Dr.

Telefonszdm: 48/466

-

002, Fax: 48/444

-

753, E-mail: iegtzo@jardanhaza.t-online.hu

