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Jirdinhina K6zs6g Helyi Yfilaszthsi Bizottsilga a 2019. szeptember 9. napjin tartott iil6s6n a
villaszthsi eljirhst6l sz6l6 2013. 6vi )O(XVI. t<irv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 132. $-6ban 6s
3071G. $. (2) bekezd6s6ben meghatilrozott hat6sk6r6ben eljfiwa a helyi 6*orm6nyzati
k6pvisel6k 6s polgrirmesterek 2019. 6vi illtalinos v6laszt6s6n Ipacs Frigyes J6nos egy6ni list6s
fiiggetlen k6pvisel6 jeldlt nyilvintart6sba v6tele tfugyilbanmeghoztaakdvetkezb

hathr ozatotz
ardhnhhza K<izs6g Helyi Y illaszthsi Bizottshga a 2019. okt6ber 13. napjdra kittiztitt helyi
d*orminyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek villasztisdra Ipacs Frigyes Jrlnos
szdm alatti lakost, mint egy6ni list6s fiiggetlen k6pvisel6 jeltiltet
nyiTvhntart6sba veszi.
J

A

Helyi YillasztSsi Bizottsdg elrendeli a hatdrozat kozz6t6tel6t

JhrdLnhLza Krizs6g

Onkormdnyzathirdet6tdblfijdn6sawww jardanhaza.huhonlapj6n.

A

hatfirozat ellen annak meglrozatalilt6l szimitott 3 napon beltil a k<izponti nfvjegyz6kben
szereplo villaszt6polgfir, jelolt,jel<il6 szewezet,tovdbbhazigyben1rintetttermdszetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben a Borsod-Abaij-Zemplen Megyei Tertileti Y6laszt6si Bizottshghoz
cimzett fellebbez6st nyfithat be Jirdfuhilza K6zs6g Helyi Yillaszthsi BizottsSgnill (3664.
Jirdfnhilza. IV. B61a it 27., fax: 06-48-444-753, e-mail: iegvzo@jardanhaza.t-online.hu). A
fellebbez6st iW kell benyrijtari, hogy az legkes6bb 2019. szeptember h6 12. napjfin 16.00
61 6ig meg5rkezzen. A hataridl j o gv esrt6.

A fellebbez6snek tntalmazma kell

a) ak5relem Ve. 223. S Q)bekezdflse szerinti alap16t,
b) a k6relem benyujt6jrinak nev6t, lakcimfit (sz6khely6t) 6s - ha a
(sz6khe1y6t6l) eltdr - postai 6rtesft6si cim6t,

c) a k6relem benyrijt6jrinak szem6lyi

azonosit6jdt illetve

lakcim6t6l

ha a kiilftild<in

616,

magyarorczrigi lakcimmel nem rendelkez6 villasrt6polgiir nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szem5lyazonoss6ght igazol6 igazolviny6nak tipus6t 6s szhmSt, vagy
je16l6 szervezetvagy mils szewezet eset6ben abir6sSginyilvintart6sba-v6teli szfimil|
fellebbezfls tartalmazhatja beny$t6j6nak telefaxszftmdt vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottjhnak nev6t 6s telefaxsz6m6tvagy elektronikus lev6lcfm6t.

A

Az eljinhs tdr,gydnill fogva illet6kmentes.

INDOKOLAS
A

YSlasztSsi Bizottsilgl6l 2019. szeptember 6. napjhn Ipacs Frigyes Jilnos egy6ni list6s
fiiggetlen k6pvisel6 jekilt a helyi <inkormrlnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6lasztds6n,

valamint a nemzetis6gi dnkormdnyzati k6pvisel6k vfuIasztAsin avfilaszthsi irodak hat6skdr6be
tartoz6 feladatok v6grehajt6sinakrflszletes szabillyair6l 6s a v6lasztdsi eljindsban haszn6land6
nyomtatvinyokr6l sz6l6 2012019.(YII.30.)IM rendelet 14. mell6klete szerinti E2 jeltl,,Egyflri
jeldlt bejelent6se" formanyomtatvinyon- mell6kelve 4 db ajinl6ivet - k6rte az egyi;nilistSs
fiiggetlen jel6ltk6nt tdrt6n6 nyilvintarthsbavltelet Jardir:/lrdzatelepiil6sen.

. g.-a el6iqa, hogy az ajrinl6sok ellen6tzeset a jeldlt bejelent6s6t6l szitmitott h6rom
napon beliil kell elvlgeziri. Az ajanlilsok t6teles ellen6rzlsdt nem kell tov6bb folyatm, ha

A Ve.

127

bizonyoss6 v6Tik,hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok szhma el6ri a jeldlts5ghez sztiks6ges szinnot. A
ajrinl6sok ellen6rzds6nek eredm6ny6r6l av6laszt6si iroda t6j6kortafia a jeldlt nyilvdntarthsba
v6tel6re illet6kes villasrtilsibizottsilgot 6s - kerelmere - a jeltiltet.
Jindinhilza kdzs6gben az egy5ru list6s jeldlt illlithsihoz sztiks6ges ajrinlSsok szilma: 14.

A Y illasztilsi Bizotts6g megilllapitotta, ho gy
- a jeldlt r6sz6re kiadott 4 db ajinl6ivleaddsrakeriilt,
- a k6relmez6 az ellir6soknak megfelel6en kitdltOtte a jeldlt bejelent6s6re szotg6l6 E2
j elti formany omtafr 6ny t,

- a HVI 6ltal az aj|nl6ivek

ellen6ru6sflr6l kinyomtatott statisztika alapjin
jel<il6shez
14 db 6rvenyes aji{nl6ssal,
szuks5ges
rendelkezik a
ez1rt a jeloltnyilvintart6sba v6tel6nek akadillya nincs.

a jelolt

illet*kes v6lasztds i bizottlag minden, a tdrv6nyes
legk6s6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik napon

A Ve. 132. g-a kimon dja, hogy az
felt6teleknek megfelel6 jel<iltet

-

nyilvrintart6sba vesz.

AYillaszthsi Bizotts6g a fentiekre tekintettel arendelkez6 r6szben foglaltak szerint hatfuozott.

A Ve. 49. S Q) bekezd6s 6rtelm6ben avSlasztisibizottsdg ahatirozatfut - a szem6lyes adatok
kiv6tel6vel - nyilvitnoss6gra hozza. Nem min6stil szem6lyes adatnak a je16lt, a jeldl6
szervezet, a mldiaszolgilltat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi YSlaszthsi Bizottshg a
nyilv6noss6grahozatal tekintet6ben arendelkez6 r6szben foglaltak szerint intflzkedett.

A Yillaszthsi

Bizottsdg hat6sk<ire 6s hatdrozata a helyi <inkormrlnyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterek v6lasztils6r6l sz6l6 2010. L. t<irv6ny 9. $ (1) bekezd6s6n, a Ve. 44-49. $-iin, a
124-127. g-ain, 132. S-irrr, a307lG. $ (1)-(2) bekezd6s6n 6s a307lP. $ (2) bekezd6s c) pontj6n
valamint a helyi dnkormdnyzati klpvisekik 6s polg6rmesterek v6iaszthsin, valamint a
nemzetis6gi dnkormrinyzati k5pviselok viiaszthsin a villasztdsi irod6k hatdskdr6be tartoz6
feladatok v6grehajt5sinak ftszletes szabillyafu6l 6s a v6laszt6si eljhrilsban hasn6land6
nyomtatviinyokr6l 2012019.(VII.3O.)IM rendelet 14. mell6klet6n 6s az ajrinl6sok
ellen6rz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6 512014. szdm.6 NVB ininymntatfls6ban foglaltakon
alapul. A hatarid6 szitrnitilsira a Ve. 10. $-6ban foglalt rendelkez6sek vonatkoznak.
sz6l6 tfijlkoztatfus a Ye. 221. $ (1) bekezd6s6n, a 223. $. (1) 6s (3)
bekezd6sein, 6s a 224. 5. (1)-(4) bekezd6sein, az illet5h,rrentess6grril sz6l6 tdjekoztatils az
illet6kekr6l sz6l61990. 6vi XCIII. t6rv6ny 33. $ (2) bekezd6s l. pontjtin alapul.

A jogorvoslatr6l
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