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JirdfinhhzaKdzs5g Helyi YillasztilsiBizottsdga a 2079. szeptember 9. napjfintartott iil6s6n a
v6laszt6si eljitrfisr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 132. g-6ban 6s
307/G. $. (2) bekezd1s5ben meghatitrozott hat6sk<ir6ben eljfiwa a helyi onkorminyzati
kdpvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. 6vi 6ltal6nos v6laszt6s6n Borotvai L6szl6 egy6ni listSs
fiiggetlen kdpvisel6 jeldlt nyilv6ntartilsbav6tele thrgydbanmeghoztaa kdvetkez6

hathr ozatot:
Jfird,ilnhhza Kozs5g Helyi Yillasztflsi Bizottshga a 2019. okt6ber 13. napjdra
cinkormdnyzati k6pvi sel6k 6s po I g6rm est er ek v 6laszt6s 6ra B oro tv ai L

kitiizdtt helyi

6szl6-

szhn alatti lakbst, mint egy6ni listds fiiggetlen k6pvisel6 jeldltet nyilvintarthsba
veszi.

+

Helyi Yillasztdsi Bizottsdg elrendeli

a hathrozat

kiizz6t6tel6t Jfurdfuihhza K<izs6g

Onkormrlnyzathfu det6tdbl6jdn6sawww jardanhaza.huhonlapjan.

A

halSrozat ellen annak megltozatalSt6l szlmitott 3 napon beltil a kdzponti nlvjegyzlkben
szerepl6 vSlaszt6polgfir, jelolt,jekil6 szewezet,tovilbbdazigyben6rintett terml,szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkrili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elekhonikus lev6lben a Borsod-Abatq-Zemplfin Megyei Teriileti Yillaszthsi Bizottsdghoz
cimzett fellebbez6st nyfijthat be JrlrdrffiLza Kdzslg Helyi YSlaszthsi Bizottshgnill (3664.
Jirdhnhdza. IV. B6la it 27., fax: 06-48-444-753, e-mail: ieryzo@iardanhaza.t-online.hu). A
fellebbez6st :6gy kell benyfjtani, hogy az legkes6bb 2019. szeptember h6 12. napjdn 16.00
61 5i g me g5rkezzen. A hathnd6 j o gve szto.

A fellebbez6snek hrtalmaznia kell
a) a k6relem Ye.223. g (3) bekezd6se szerinti alapjdt,
b) a k6relem benyfut6janak nev6t, lakcimfit (sz6khely6t) 6s

- ha a lakcimetll

(sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,

c) a k6relem benyrijt6jrlnak szem6lyi

azonosit6jifi. illetve

ha a ktilfdldrtn

616,

magyarorcz6gi lakcimmel nem rendelkez6 villaszt6polgrlr nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szem5lyazonossdgflt igazoTo igazoTvinyrlnak tipus6t 6s sz6mi| vagy
jeltil6 szewezetvagy m6s szewezet eset6ben a bir6srigi nyilvfintart6sba-v6teli szdmht.
fellebbezfls tartalmazhatja benyujt6jdnak telefaxszimfit vagy elektronikus lev6lcfm6t,
illetve k6zbesit6si megbizottjilnak nev6t 6s telefaxszimsIvagy elektronikus lev6lcim6t.

A

Az

elj ir 6s titr gy 6n6l fo gva illet6kmentes.

INDOKOT,AS
AYfilaszthsi Bizottsdgt6l2019. szeptember 6. napjtn Borotvai L5szl6 egy6ni list6s fiiggetlen
k6pvisel6 jel<ilt a helyi dnkorm6nyzatikepvisel6k 6s polg6rmesterek v6lasdds6n, valamint a

'i1

nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pviselok villaszlasi{n a villasztitsi iroddk hatriskdr6be tartoz6
feladatok v6grehajt6sinak rlszletes szab6lyah6l 6s a villasztisi eljhrhsban haszn6land6
nyomtatv6nyokr6l s2616 2012019.(VII.30.)IM rendelet 14. mell6klete szeintiE2 jeft,,Egy6ni
jelolt bejelent6se" formanyomtatvfnyon- mell6kelve 4 db ajhnl6ivet - k6rte az egy1nilistts
fiiggetlen jeldltk6nt trirt6n6 nyilvintzrtasba v6tel6t Jard{nhhza telepiil6sen.

A Ve. 127. g.-a eliliqa,hogy az ajrinl6sok ellenlrzeset a jelcilt bejelent6s6t6l szimitott hilrom
napon beliil kell elvflgeni. Az ajinlilsok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 villik,hogy az 6rv6nyes ajrinlfsok sz6ma el6ri a jelolts6ghez sziks5ges sz6mot. A
aj6nl6sok ellen6rz6s6nek eredm6nyfirol a v6laszt6si iroda tajdkoztatja a jelcilt nyilvintartisba
v6tel6re illet6kes villasztdsi bizottsdgot 6s - k6relm6re - a jeldltet.
Jhrddnhinakdzs6gben azegy1nilist6s jeldlt illlitds[hoz sziiks6ges ajdnl6sok szima:14.

A Y illaszthsi Bizotts6g megilllapitotta, ho gy
- a je161t rlszfire kiadott 4 db ajinl6fv lead6sra keriilt,
- a k6relmez6 az ellir6soknak megfelel6en kitdltritte a jel<ilt bejelentdsdre szolgfilo E2
j elii formanyomtatviinyt,
- a HVI Sltal az ajfiri6ivek ellen6rz6ser6l kinyomtatott statisztika alaplan a jelilt
.-e,z6gt.g

rendelkezik ajel6l6shez sztiks6ges 14 db 6w6nyes aj6nl6ssal,
jeldlt nyilv6ntartilsba v6tel6nek akadillya

nincs.

..

]

A Ve. 132. g-a kimondja, hogy az illet6kes v6laszt6si bizottsilg minden, a t6rv6nyes
felt6teleknek megfelel<i jeldltet - legk6s6bb a bejelent6st kdvet<i negyedik napon

nyilv6ntartSsbavesz.

AYfulasztdsi Bizottsdg a fentiekre tekintettel a rendelkezl r1szben foglaltak szerint hatfurozotl.

A Ve. 49 . S Q) bekezd6s 6rtelm6ben a villasztilsi bizottshg a hathrozatit - a szem6lyes adatok
- nyilvanoss6gra hozza. Nem min6siil szem6lyes adatnak a jel6lt, a jekil6
szervezet, a m6diaszolg6ltat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi Yhlaszthsi Bizottsdg a

kiv6tel6vel

nyilvrinossdgrahozatal tekintet6ben a rendelkez6 rflszben foglaltak szerint int1zkedett.

A

V6laszt6si Bizottshg hat6skdre 6s hatfrozata

a helyi dnkorminyzati

k6pvisel6k

6s

polgr{rmesterck villasztSsin6l sz6l6 2010. L. t6rv6ny 9. $ (1) bekezd6s6n, aYe. 44-49. $-iin, a
124-127. g-ain, 132. $-an, a307lG. $ (1)-(2)bekezd6s6n 6sa307lP. $ (2)bekezd6sc)pontjan
valamint a helyi cinkormrlnyzati k1pvisel6k 6s polgrirmesterek v6laszthsin, valamint a
nemzetis6gi dnkormrinyzati k6pvisel6k vSlasztilsdn a vSlasztisi irodak hatSskdrdbe tartoz6
feladatok v6grehajtdsinak rlszletes szabillyair6l 6s a v6laszthsi elj6r6sban hasn6land6
aj6nl6sok
nyomtatvrinyokr6l 2012019.(VII.3O.)IM rendelet 14. mell6klet6n
ellen6rz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6 512014. szimr:iu NVB ininymutatds6ban foglaltakon
alapul. A hatrlrid6 szitrnitdshra a Ve. 10. $-6ban foglalt rendelkez6sek vonatkoz.nak.

6s az

sz6l6 tiljlkoztatils a Ve. 221. S (1) bekezd1s6n, a 223. $. (l) 6s (3)
bekezd6sein, 6s a 224. g. (1)-(4) bekezd6sein, az illetfikmentessdgr6l sz6l6 tfii9koztatds az
illet6kekr6l sz6l61990. 6vi XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezd6s l. pontj6n alapul.

A jogorvoslatr6l
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dhnhfza, 2019. szeptember 9.
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