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Iirdfuthdza Ktizs6g Helyi YillasztdsiBizottsbga a2019. szeptember 9. napjilntartott ii16s6n a
villasztilsi elj6rhsr6l s2616 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 318. $ (2)
bekezd5s1ben meghatirozott hat6sk6r6ben eljitrva a nemzetis6gi dnkormfunyzati k6pvisel6k
2019. 6vi 6lIal6nos vSlaszthsiln Papp Csaba roma nemzetis5g telepiil6si nemzetis6gi
dnkorm6nyzati jeldlt nyilvdntartiisba v6tele thrgyhbanmeghozta a kcivetkez6

hathr ozatot:
a 2019. okt6ber 73. napjhra kitizltt a
2019. 6vi 6ltalinos villasztSshra Papp Csaba

BizottsSga

szflm alatti lakost. a ..LUNGO DROM" ORSZAGOS
CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZOVETSEG jelcikl nemzetis6gi szervezet
jeloltj6t roma nemzetis5g telepiil6si nemzets5gi dnkormrinyzati jel6ltk6nt nyilvintartdsba
veszi.

A

Helyi YSlasztdsi Bizottshg elrendeli a hatirozat kozz1tfitelfit Jfirdhnhbza Kdzs6g

Onkormany zat hirdetotlblfuiln 6s a www._.i ardanhaza.hu honlapj 6n.

A hat{rozat ellen annak meghozatalilt6l szhmitott 3 napon behil a krizponti nfvjegyzlkben
szerepl6 vSlasil6polgh1 jelolt,jel6l6 szewezet,tovdbb|azigyben6rintett termlszetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkrili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben a Borsod-Abaij-Zerrylen Megyei Tertileti V6laszt6si Bizottshghoz
cimzett fellebbez6st nyijthat be JSrdhrhina KiSzsEg Helyi YillasztSsi Bizotts6gnill (3664.
J6rdfuth6za, IV. B6la it 27., fax: 06-48-444-753, e-mail: iewzo@jardanhaza.t-onlhe.hu). A
fellebbez6st ttW kell benyfjtani, hogy az legk1slbb 2019. szeptember h6 12 napjSn 16.00
61 6ig meg5rkezzen. A hataridl j o gveszto.

A fellebbez6snek tarlalmaznta kell

a)

akdrelemYe.223. $ (3) bekezd6se szerinti alapj6t,
b) a k6relem benyt4t6jSnak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l
(szdkhely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cimfit,
k6relem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6jht, illetve ha a kiilfitlddn 616,
") amagyarorcz6gi
lakcfmmel nem rendelkez6 villasrt6polgdr nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szem5lyazonossdgflt igazol6 igazolvilnyrinak tipus6t 6s sz6m6t, vagy
jel6l6 szervezet vagy m6s szewezet eset6ben abfu6shgi nyilvSntart6sba-v6teli szfrmht.
A fellebbezls tartalmazhatja benyijt6jSnak telefaxszlmht vagy elektronikus lev6lcim1t,
illetve k6zbesit6si megbizottjrlnak nev6t 6s telefaxszhmhtvagy elektronikus lev6lcim6t.

Az

eljhrfls t6rgyan6l fogva illet6kmentes.

INDOKOT,AS.
AYillaszthsi Bizotts6gt6l2019. szeptember 9. napjan Papp Csaba, mint ,,LLINGO DROM"
ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZOVETSEG a jelcil6 nemzetis6gi

lt

szervezetjeldltje a helyi 6nkorm6nyzatik6pvisel6k 6s polgrirmesterckvillasztdsfn, valanint a
nemzetislgi Onkorm6nyzati k6pvisel6k villaszlasan a villasztilsi irodrik haliskdr6be tartoz6
feladatok v6grehajtisr{nak r6szletes szabillyair6l 6s a villasztisi eljhrfisban haszn6land6
nyomtatvinyokr6l sz6l6 2012019.NII.3O.)IM rendelet 15. mell6klete szerinti E3 jelii,,Egydni
k6pvisel6jel6lt bejelent6se" formanyomtatv6nyon - mell6kelve 3 db ajanl6ivel -kdr1re a roma
nernzetislg telepiil6si nexnzetis1gi dnkormanyzati k6pvisel6 vSlasztilson jeldltkerfi t6rt6n6
nyilvintart6sbav6tel6tJilrdfuhazatelepiil6sen.

. g.-a el6i4a, hogy az ajrinl6sok ellen6rz6s6t a jeldlt bejelentds6tol szhmitott hfuom
napon beliil kell elvdgezrn. Az ajinlilsok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 vSlik,hogy az 6rv6nyes ajanl6sok szdma el6ri ajel<ilts6ghez sziks6ges sz6mot. A
aj6nl6sok ellen<irz6s6nek eredm6ny6r6l avfulaszthsi iroda tij6koztatja a jeldlt nyilvintartAsba
v6tel6re illet6kes villasztdsibizottsdgol6s - kerelm6re - a jel<iltet.

A Ve.

127

YillasztSsiBizottsilg2}lg.jrilius 30. naplankelt 183/2019.
szfumi hatitrozatdnak 7. mell6klete alapjin a roma telepiil6si nemzetis6gi iirl/rrorm{nyzali
JardSnhhza k6zs6gben a Nemzeti

k6pvisel6 j e16lt illlitfisilhoz sztiks6ges

aj

6nl6sok sz{na: | | .

A Y illaszthsi Bizotts6g megilllapitotta, ho gy
- ajeldlt r6sz6re kiadott 3 db ajhnl6iv leadhsrakeriilt,
- a k6relmezo az ellirdsoknak megfelel6en kit<iltdtte

a

jeldlt bejelent6s6re szolg6l6 E3

i"':t;#Ti;fTW:rivekeuen6rzsslrltkinyomtatott,t";;lJ^^jekrt
rendelkezik ajel6l6shez sziiks6ges I 1 db 6rv6nyes ajdnl6ssal,
ez6rt a jeloltnyilvfuntart6sba v6tel6nek akadillya nincs.

A Ve. 132. $-a kimondja, hogy az illet6kes v6laszt6si bizottshg minden, a tdrv6nyes
felt6teleknek megfelel6 jekiltet legk6s6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik napon
nyilvintart6sba vesz.

AYillas4dsi Bizottsdg a fentiekre tekintettel

a rendelkez6 r6szben

foglaltak szeinthat{rozoll.

A Ve. 49. g Q) bekezd6s 6rtelm6ben av6laszt6sibizottsilg ahatirozatht- a szem6lyes adatok
kiv6tel6vel - nyilv6noss6gra hozza. Nem min6siil szem6lyes adatnak a jeltilt, a jel6l6
szervezet, a mldiaszolgilltat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi Yillasztdsi Bizottshg a
nyilv6noss6grahozataltekintet6ben a rendelkezl rlszben foglaltak szerint intfzkedett.

A Yillaszthsi Bizotts6g hat6skdre 6s hatirozata a nerrzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXX. trirv6ny 58. $ (1) bekezd6s6n, az 59. $ (1) bekezd6s6n, aYe. 44-49. $-6n, a 124-

127. $-ain, 132. $-hn,133. $ (1) bekezd1s1n, a 318. $-6n, a 330. $ (2) bekezd6s c) pontj6n,
valamint a helyi dnkormrinyzati k6pvisel6k 6s polgrlrmesterek vdlasztfisin, valamint a
nemzetis6gi dnkorm6nyzati kdpvisellk vSlasztilsin a v6lasrt6si irodrlk hataskdr6be tntoz6
feladatok v6grehajt6sr{nak rdszletes szabillyair6l 6s a villaszthsi eljar6sban hasn6land6
nyomtatv6nyokr6l 2012019.(VII.30.)IM rendelet 15. mell6klet6n, a Nemzeti Yillaszthsi
Bizottshg 18312019. sz{ml(rhathrozatin 6s az ajdnlilsok ellen6rz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6
512014. szfmt.fNVB irrinymutathsilban foglaltakon alapul. Ahatiid6 szdmitflsira a Ve. 10. $6ban fogl al t r endelkez6sek vonatk oznak.

sz6l6 tdj5koztatils a Ye. 221. $ (1) bekezdflsfin, a 223. $. (1) 6s (3)
bekezd6sein, 6s a 224. S. (1)-(4) bekezd6sein alapul, az illet6kmentessdgr6l sz6l6 thj5koztaths
az illet6kekr6l sz6l6 1990.6vixcm. tdrv6ny 33. $ (2) bekezd6s I.pog*i

A jogorvoslatr6l
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