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Helyi Y 6laszt6si BizottsSga a 2019 . szeptember 9 . napjin tntott iil6s6n a
villasztilsi eljlrhsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVL T<irv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 318. $ (2)
bekezd6s6ben meghatirozott hat6skor6ben eljSwa a nemzetis6gi rinkormfunyzati k6pvisel6k
2019. 6vi 6ltal6nos v6laszt6s6n Harkflly Gergb roma nemzetisfig telepiil6si nemzetislgi
onkormhnyzati jeldlt nyilvSntart6sba v6tele tfirgydbanmeghozta akiivetkezii
I6rd6rthSza Kozs1g

hatir ozatotz
J6rdfuih6za Kdzs6g
dnk

Helyi YillasztSsi BizottsSga a 2019. okt6ber 13. napjara kitizdtt a
zati kfpvisel6k 2019. 6vi illtalt{nos v6lasztSshra Harkilly Gerg6
. szhm alatti lakost, a ,,LI-INGO DROM" ORSZAGOS

CIGANY ERDETvBDELMI ES POLGARI SZOVETSEG ie16l6 nemzetis6si szervezet
jel6ltj6t roma nemzetis6g telepiil6si nemzets6gi dnkorm6nyzati jel6ltk6nt nyilvdntarthsba
veszi.

A

Helyi YSlasztilsi Bizottshg elrendeli a hatdrozat kdzz6t6tel6t Jfurd6nh6za Krizs6g
Onkorm6nyzatlirdetotilblfujanEsawww jardanhaza.hnhonlapj6n.

A

hatfuozat ellen annak meghozatalfit6l szhmitott 3 napon beliil a kozponti nlvjegyzlkben
szerepll villaszt6polgrir, jel61t, jelcil6 szervezet,tovdbb| azigyben 6rintett termlszetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben a Borsod-Abaifi-Zemplfin Megyei Tenileti Yillaszthsi Bizottsilghoz
cimzett fellebbez6st nyt4that be Jfurdftnhhza Kozslg Helyi Yillaszthsi Bizottsdgnill (3664.
Jarddnhhza, IV. B6la trt 27., fax: 06-48-444-753, e-mail: jegyzo@iadanhaza.t-online.hu). A
fellebbez6st iW kell benyujtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember h6 12 napjfun 16.00
Srdig meg5rkezzen. A hatimdiS j ogveszt6.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell

t)

a

k6relem Ye.223. g (3) bekezd6se szerinti alapj6t,

b) a k6relem benyrijt6jrlnak nev6t, lakcim6t

(sz6khely6t)

6s

- ha a lakcimet6l

(sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,

c) a k6relem benyrijt6jrinak szem6lyi

azonosit6jdt illetve ha a ktilftildrin 616,
magyarorsz6gi lakcimmel nem rendelkez<i vilaszt6polgilr nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szen5lyazonoss6gSt igazol6 igazolvfinyanak tipusdt 6s sz5m6t, vagy
jeldl6 szervezet vagym6s szewezet eset6ben abir6sdginyilvSntart6sba-v6teli szdmht.
A fellebbez1s tartalmazhatja benyujt6j6nak telefaxszitmht vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesft6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszirmStvagy elektronikus lev6lcfm6t.

Az

A

eljhrhs

tSrgyin|l fogva illet6kmentes.

INDOKOT,AS

Y6laszt6si Bizottsflgl6l 2019. szeptember 9. napjfin Harkilly Gerg6, mint ,,LUNGO
DRoM" oRSZAcos cIGANY ERDEKVEDELMI ES IoLGARI sz-OvETSEG a jelcil6

,/Y

nemzetis6gi szewezet jeldltje

a helyi lnkorminyzati k6pvisel6k 6s polgi4rmesterek

villaszthsin,valamint a nemzetis6gi dnkorminyzati k6pvisel6k villasztbsdn avillaszthsi irodrik
hat6sk6r6b e tartoz6 feladatok vlgrehajtilsinak rlszletes szabillyair6l 6s a villaszthsi eljrlr6sban
haszn6land6 nyomtatvrinyokr6l sz6l6 2012019.(VII.30.)IM rendelet 15. mell6klete szeintiE3
jelii ,,Egy6ni kdpvisel6jeliilt bejelentdse" formanyomtatv6nyon - mell6kelve 3 db ajhnl6ivet
k6rte a roma nemzetis6g telepiil6si nernzetislgi onkorminyzati k6pvisel6 v6laszt6son
jelriltk6nt tdrtlnb nyilvrintart6sba v6teldt J nddnhhza telepiil6sen.

-

. g.-a eli5iqa, hogy az ajrinl6sok ellenbrzlsft a jelcilt bejelent6sdtll szimitott h6rom
napon beliil kell elvlgezm. Az ajanlfusok t6teles ellencirz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 vSlik,hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok sz6ma el6ri a jeldltsflghez sziiks6ges sz6mot. A
ajr{nlrisok ellenlrzdslnek eredmlnylrlI a villaszthsi iroda tdj5koztatja a jeldlt nyilvSntntAsba
v6tel6re illet6kes villasztilsibizottsdgot 6s - k6relm6re - a jeldltet.

A Ve.

127

Jirdinhhzakrizs6gben a Nemzeti YillaszthsiBizottshg20l9.jrilius 30. napjinkelt 183/2019.
szfumt hathrozatinak 7. mell6klete alapjin a roma telepril6si nernzetis5gi bril<orminyzali
k6pvi sel 6 j el 6 lt illlitdshhoz sztiks 6ges aj rinl 6 sok szima: 7 L

A Y 6laszt6si Bizotts6g megilllapitotta, ho gy
- a j el6lt r 6szer e kiadott 3 db ajftttl6iv leadSsr a keriilt,
- a k6relmezo az ellinisoknak megfelel6en kitciltOtte a jeldlt bejelent6s6r" t"rggg_t-q*E:
j elii formanyomtatvilnyt,
- a HVI 6ltaI az ajrinl6ivek ellenbrzlsdr6l kinyomtatott statiszltka alapjan a jeldlt
ezffi. a

rendelkezik a jel6l6shez sz0ks6ges 11 db 6rv6nyes ajrinl6ssal,
jelllt nyilvrintartdsba v6tel6nek akadillya nincs.

A Ve. 132. g-a kimondja, hogy az illet5kes v6lasztdsi bizottsbg minden, a tdrv6nyes
felt6teleknek megfelel6 jeldltet - legk6s6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik napon nyilvAntart6sba vesz.

AYillaszthsi BizottsSg a fentiekre tekintettel a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint hatfuozott.

A Ve. 49. S Q) bekezd6s 6rtelm6ben avillasztdsibizoltsdg ahatfuozatilt- a szem6lyes adatok
- nyilvrinoss6gra hozza. Nem min6siil szemdlyes adatnak a jel6lt, a jel6l6
szervezet, a mldiaszolgilltat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi Yillaszthsi Bizottsdg a
nyilvrinossSgrahozatal tekintet6ben a rendelkezb rdszbenfoglaltak szerint intlzkedett.

kiv6tel6vel

Y6laszt6si Bizotts6g hat6skdre 6s hatrirozata a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXX. tdrv6ny 53. $ (1) bekezd6s6n, az 59. $ (1) bekezd6s6n, aYe. 44-49. $-6n, a 124127. $-ain, 132. S-arr,133. $ (1) bekezd6s6n, a 318. $-6n, a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjr{n,
valamint a helyi <inkormrinyzati k6pvisel6k 6s polgrlrmesterek v6lasrt6sin, valamint a
nemzetis6gi <inkormrinyzati k6pvisel6k villasztSsin a v6laszt6si irodrik hat"iskdrdbe tartoz6
feladatok v6glehajt6sinak rlszletes szab6Iyair6l 6s a vilasztilsi eljar6sban hasnSland6
nyomtatviinyok6l 2012019.(VII.30.)IM rendelet 15. mell6klet6n, a Nemzeti Yillaszthsi
Bizottsfug 18312019. szitmihatirozatdn 6s az ajfuiilsok ellen6rz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6
512014. szitm:dNVB iranymutathsilban foglaltakon alapul. A hatririd6 szimitdsfira a Ve. 10. $6ban foglalt rendelkez6sek vonatkoznak.

A

sz6l6 tfijlkoztaths a Ye. 221. $ (1) bekezd6s6n, a 223. $. (1) 6s (3)
bekezd6sein, 6s a 224. S. (1)-(4) bekezd6sein alapul, az illet6kmentess6gr6l sz6l6 tdj5koztatils
az illet6kekrol s26161990. 6vi XCIII. ttirv6ny 33. $ (2) bekezd6s 1. pontjaq

A jogorvoslatr6l

J

6r d6nh6za, 2019 . szeptember 9.

Fazekas

HVB

