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TTATARO Z AT A

6rd6nhhza Kdzs5g Helyi Y 6laszt6si Bizottsilga a 2019 . szqrtember 9 . nap16n tartott iil6s6n a
villasztdsi elj6r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. trirv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 318. $ (2)
bekezd6s6ben meghatirozott hat6skdr6ben eljirva a nemzetisdgi cinkormhnyzati k6pvisel6k
2019. 6vi illtalinos villasztdsin Lecz6 L6r5nt roma nemzetis6g teleptil6si nemzetis6gi
6nkorminyzati jeldltnyilvintartfsbav6teletfurgySbanmeghoztaakdvetkezi|
J

hatirozatot:
a 2019. okt6ber 13. napjSra kitizdtt a
isel6k 2019. 6vi 6ltal6nos v6lasrt6s6ra Lecz6 L6rint
szhm alatti lakost, a ,,LIINGO DROM" ORSZAGOS
ELMI ES POLGARI SZOVETSEG jel6l6 nemzetislgi szewezet

Jardfirhaza K6zs6g Helyi Y6laszt6si Bizottsdga

CIGANY ERDEK
jeloltj6t roma nemzetis5g telepiil6si nemzets6gi onkormdnyzati jelciltk6nt

nyiTvSntartdsba

veszi.

A

Helyi Yillasztdsi Bizottshg elrendeli a hatSrozat kdzz6t6tel6t JhrdhnhLza Kcizs6g

Onkormanyzathfu detotilblfujln6sawww jardanhaza.huhonlap

jfn.

A hatdrozat ellen annak megltozatalilt6l szirmitott 3 napon beliil a kdzponti

n6vjegyz6kben
szerepl6 v5lasrt6polg6r, jeltilt, jeldl6 szervezet, tovilbbd az igyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben a Borsod-Abartj-Zemplen Megyei Teriileti YSlaszthsi Bizottsighoz
cimzett fellebbez6st nyttlthat be JdrdinhLza Kdzs5g Helyi Y6laszt6si Bizottsilgnill (3664.
Jilrdfuthilza. IV. B6la it 27., fax: 06-48-444-753, e-mail: iesyzo@jardanhaza.t-online.hu). A
fellebbez6st ttW kell benyfjtani, hogy az legk6s6bb 2019. szeptember h6 12 nap1fin 16.00
61 ilig megerkezzen. A hataridl j o gveszt6.

A fellebbez6snek l'artalmazlrr'a kell
a) akerelemYe.223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjdt,
b) a k6relem benyujt6j6nak nev6t, lakcimfit (sz6khely6t) 6s

- ha a lakcim6ti5l

(sz6khelydt6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,

k6relem benyfjt6jrlnak szem6lyi azonosit6jit, illetve ha a ktilf<jldrin 616,
") amagyarcrsz6gi
lakcimmel nem rendelkez6 v6lasrt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szetrr1lyazonoss6ght igazol6 igazolvdny6nak tipus6t 6s szLmS| vagy
szervezet vagy m6s szervezet eset6ben a bir6sdgi nyilvilntartdsba-v6teli szhmfit.
A fellebbezfls tarlalmazhatja benyujt6jhnak telefaxszlmSt vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t 6s telefaxszimitvagy elektronikus lev6lcim6t.
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Az

elj 61 6s t6r gy

in6l

fo

gva illet6kmentes.

INDOKOLAS'
AYSlaszthsi Bizotts6gt6l2019. szeptember l.napjanLecz6I-!rant, mint,,L[INGO DROM"
oRSZAcoS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZOVETSEG a jel<il6 nemzetis6gi

A-

szervezetjeldltje a helyi dnkormanyzatik*pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6sitn, valarrint a
nemzetis6gi dnkormtinyzati k1pvisel6k vdlasztasin a v6lasrt6si irod6k hatriskdr6be tartoz6
feladatok vlgrehajthsiinak r6szletes szabillyair6l 6s a vSlaszthsi eljhrilsban hasm6land6
nyomtatvrinyola6l s2616 2012019.NII.30.)IM rendelet 15. mell6klete szerinti E3 jelii ,,Egydrtt
k6pvisel6jel6lt bejelent6se" formanyomtatvdnyon - mell6kelve 3 db ajanl6ivet - k6rte a roma
nemzetislg telepiil6si nemzetis6gi dnkorm6nyzati kepvisell vSlaszt6son jel6ltk6nt tdrt6n6
nyilvrintart6sba v6tel6t J ilrditnhina telepiil6sen.

A Ve.

127. g.-a el6irja,hogy az ajrlnl6sok ellenbrzeslt a jel<ilt bejelentds6tll szAmitott hrlrom

napon beliil kell elvegezni. Az aj|nlilsok t6teles ellenbrzeslt nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 v6lik, hogy az 6rv6nyes ajrinlSsok szima eldri,, ajeldlts6ghez sziiks5ges szr{mot. A
ajrinl6sok ellenlrzlsdnek eredm1ny5rol avillaszthsi iroda tdj6koztatja a jelcilt nyilvrintart6sba
vfitelere illet6kes villasztilsibizottsdgot 6s - kerelm6re - a jel<iltet.
Jirdfunhina k<izs6gben a Nemzeti YflaszthsiBizottshg2}lg.jrilius 30. napjrin kelf l$12019.
szftm:6 hatfirozatfinak 7. mell6klete alapjhn a roma telepiil6si nemzetis6gi 6nkorminyzati
k6pvi s el6 j el<ilt illlitdsiiltoz sziiks 6ges aj 6nl6sok szitma: | | .

A Y 6laszt6si Bizotts6g megilllapitotta, ho gy
- a jel6lt r1szfirekiadott 3 db aj6nl6ivleadilsrakeriilt,
- a k6relmez6 az ellirilsoknak megfelel6en kitdltdtte a jeldlt bejelent6s6re szolg6l6 E3
jelri formanyomtatvrinyt,
?
- a HVI 6ltal az ajanl6ivek ellen6rz6s6r6l kinyonitatott statisztika alapjin a jeldlt
rendelkezik a jel6l6shez sztiks6ges 11 db 6rv6nyes aj6nl6ssal,
ez6rt a jelillt nyilvrlntart6sba v6tel6nek akad6lya nincs.

A Ve. 132. g-a kimondja, hogy az illet5kes v6laszt6si bizottsilg minden, a tdrv6nyes
felt6teleknek megfelel6 jeldltet - legk6s6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik napon nyilvintart6sba vesz.

AY6laszt6si Bizotts6g a fentiekre tekintettel arendelkez6 r6szben foglaltak szerint hatArozolt.
(2) bekezd6s 6rtelm6ben avillasztilsibizottsilgahatinozatilt- a szem6lyes adatok
kiv6tel6vel nyilv6noss6gra hozza. Nem min<isUl szem6lyes adatnak a jel6lt, a jel6l6
szervezet, a mldiaszolgilltat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi YSlasztilsi Bizottsfig a
nyilvanossfugrahozatal tekintet6ben a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint int1zkedett.

A Ve. 49.

S

-

A Yillasztfusi

Bizotts6g hat6skdre 6s hatfirozata a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXX. trirv6ny 53. $ (1) bekezd6s6n, az 59. $ (1) bekezd6s6n, aYe. 44-49. $-an, a 124127. $-ain, 132. S-irrr,133. $ (1) bekezdfisfin, a 318. $-6n, a 330. $ (2) bekezd6s c) pontj6n,
valamint a helyi rinkormrinyzati k5pvisel6k 6s polgdrmesterek v6laszt6sin, valamint a
nemzetis6gi dnkormrinyzati kdpvisel6k v6lasztdsdn a villasztitsi irodrlk hatrlskdr6be tartoz6
feladatok v6grehajt6siinak r6szletes szabillyair6l 6s a v6lasrt6si eljrlr6sban hasznSland6
nyomtatvfnyokr6l 2012019.(VII.30.)IM rendelet 15. mell6klet6n, a Nemzeti Yfilaszthsi
Bizottshg 18312019. szimlfhatirozalin 6s az ajdnlilsok ellen6rzds6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6
512014. szimiNVB itinymutathsilban foglaltakon alapul. A hatririd6 szfumitilsira a Ve. 10. $6b

an fo glalt rendelkez6 s ek vonatk oznak.

sz6l6 tfijekoilatds a Ye. 221. $ (1) bekezdfls5n, a 223. $. (1) 6s (3)
bekezd6sein,6s a 224. S. (1)-(4) bekezd6sein alapu l, az illetdkmentess6gr6l sz6l6 tilj5koztaths
az illetdkekr(|Lsz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny 33. $
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