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JirddnhLza Ktizs6g Helyi YillasztilsiBizottsilga a 2019. szeptember 9. napjhntartott til6s6n a
villasztdsi eljdrilsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 318. $ (2)
bekezd6s6ben meghatSrozott hatdskrir6ben eljitrva a nemzetis6gi dnkormdnyzati k6pvisel6k
2019. 6vi illtalinos vSlasztisr{n Hark6ly Elem6r roma nemzetis6g telepril6si nemzetis6gi
o*ormfinyzati jeldltnyilvintart6sbav6teletfirgydbanmeghodaakdvetkez6

hat6r ozatot:
JSrd,inhdza Ktizs6g Helyi YSlasztdsi Bizottsilga a 2019. okt6ber 13. napjdra l<ttiizdtt a
nemzetis6gi dnkorm6nyzati kdpvisel6k 2019. 6vi 6ltal6nos vdlasztdsfira Harkilly llem6r

crcANyERDEKVEDELMr"rrEl?ffl'r?5i)3rif; 3H33?Lo"Yu,r:nt*""?i

jel6ltj6t roma nemzetis5g telepiil6si nemzets6gi dnkorm6nyzati jekiltk6nt nyilvdntartSsba
veszi.

A Helyi

YillasztSsi Bizottshg elrendeli a hathrozat kilzzltltellt Jard6nh6za K6zs6g
OnkormrinyzathirdetltilblSjdn6sawww jardanhaza.huhonlapjrin.

A hatdrozat ellen annak meghozatalilt6l szilmitott 3 napon beliil a k6zponti nfvjegyz5kben
szerepl6 v6laszt6polg6r, jekilt, jel<il6 szewezet,tovitbbhazigybenlintetlterm1szetes 6s jogi
szern5ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben a Borsod-Abaij-Zempl6n Megyei Teriileti Yillaszthsi Bizottsdghoz
cimzett fellebbez6st nyt4that be J6rdrffiiza Kdzsdg Helyi Yillasztdsi Bizottsilgnill (3664.
JdrdfuthLza. IV. B61a vt27., fax: 06-48-444-753, e-mail: iesyzo@jardanhaza.t-online.hr). A
fellebbez6st iW kell benyfjtani, hogy az legkes6bb 2019. szeptember h6 12 napjin 16.00
61 6i g me g6rkezzen. A hatar id6 j o gve szt6.

A fellebbez6snek tartalmaznia kell
a) ak5relenYe223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjht,
b) a k6relem benyujt6j6nak nev6t, lakcimlt (sz6khely6t) 6s

- ha a

lakcimetll

(sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,

4 a

k6relem benyfjt6janak szem6lyi azonosit6jfit illetve

ha a kiilftildrin

616,

magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkez6 vSlaszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi
azonosft6val, a szem5lyazonoss6gfit igazol6 igazolvinyilnak tipusdt 6s szfmtdt, vagy
jeldl6 szewezetvagym6s szervezet eset6ben abir6sdgi nyilvintartSsba-v6teli szitmdt.
A fellebbez5s tartalmazhatja benyt1t6jhnak telefaxszhmdt vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottjfinaknevlt 6s telefaxszdmhtvagy elektronikus levdlcim6t.

Az

elj 61 6s t6r gy !n6l fo gva illet6kmentes.

A Y6laszt6si Bizottsilgt6l

INDOKOT,AS

2019. szeptember 9. napjfin Harkilly Elem6r, mint ,,LUNGO
DROM" oRSZAcos cIGANy ERDEKVEDELMI ES POLGARI szOvETSEG a jetril6

nemzetislgi szervezet jeldltje

a

helyi d*orminyzati k6pvisel6k 6s

villasztisdn valamint anemzetislgi dnkormrinyzatik1pvisellkvillasztilsdn

a

polgrirmesterek

v6laszthsiirodik

hat6sk6r6betartoz6 feladatok vlgrehajtdsfunakftszletes szabillyair6l 6s a villasztSsi eljflrflsban
huszn6land6 nyomtatvrinyokr6l sz6l6 2012019.(VII.30.)IM rendelet 15. mell6klete szeintiE3
jelii ,,Egydni k6pvisel6jel6lt bejelent6se" formanyomtatv6nyon - mell6kelve 3 db ajhnl6ivet
roma nemzetislg telepiil6si nemzetislgi 6r*orm6nyzati kepvisel6 vfllaszthson
k6rte
jeldltk6nttdrtlnbnyilvdntartasbavdtel6tJitrdfu hilzatelepiil6sen.

-

a

. g.-a el6iqa, hogy az ajanl6sok ellenbrzeset a jelcilt bejelent6s6t6l szitmitott h6rom
napon beliil kell elvlgezni. Az ajanlilsok tdteles ellenbrzdsdt nem kell tov6bb folytatm, ha
bizonyoss6 villik,hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok szitma el6i^ ajeldlts6ghez sziiks6ges szinrrot. A
ajrinl6sok ellen6rz6s6nek eredm6ny 616l a vilTaszthsi iroda tfijdkoztatja a jelcilt nyilvrintart6sba
vfitelerc illet6kes villasztilsibizottshgot 6s - k6relm6re - a jel<iltet.

A Ve.

127

Jirdfuihilzakdzs6gben a Nemzeti YillaszthsiBizottsilg2}lg.jrilius 30. napjr{n kelt 18312019.
szirni hatinozatinak 7. mell6klete alapjan a roma telepiil6si nemzetis6gi orkorminyzali
k6pvisel6 jel6lt 6llit6sihoz sztiks6ges aj6nl6sok szhma:

ll.

A Y illasztSsi Bizotts6g megilllapitotta, ho gy
- a jeldlt r$sz6rekiadott 3 db ajhrl6ivleadhsrakeriilt,
- a k6relmezo az eloirhsoknak megfelel6en kit<iltotte a jekilt bejelent6s6re szolg6l6 E3
j elii formanyomtatviinyt,
- a HVI 6ltal az ajrlnl6fvek ellen6rueser6l kinyomtatott statisztika alapjrin a jel6lt
rendelkezik ajel6l6shez sztiks6ges 11 db 6rv6nyes aj6nl6ssal,
ez5rt a jeldltnyilvintart6sba v6tel6nek akad6lya nincs.

A Ve. 132. $-a kimondja, hogy az llletlkes villaszthsi bizotts6g minden, a t6rv6nyes
felt6teleknek megfelel6 jeldltet - legk6s6bb a bejelent6st krivet6 negyedik napon
nyilv6ntart6sba vesz.

AYillasztdsi Bizotts6g a fentiekre tekintettel a rendelkez6 rdszben foglaltak szeinthatdrozott.
. S Q) bekezd6s 6rtelm6ben a villaszthsi bizottsflg ahatflrozatfit - a szem6lyes adatok
kiv6tel6vel nyilv6noss6gra hozza. Nem min6stil szem6lyes adatnak a jeldlt, a jelcil6
szerrezet, a mldiaszolgilItat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi Yillasztdsi Bizottshg a
nyilvSnossdgtahozataltekintet6ben a rendelkezl rdszben foglaltak szerint int1zkedett.

A Ve.

49

-

Y6laszt6si Bizotts6g hat6skore 6s hathrozata a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXX. trirvdny 53. $ (1) bekezd6s6n, az 59. $ (1) bekezd6s6n, aYe. 44-49. $-6n, a 124127. $-un, 132. S-irr',133. $ (1) bekezd6s6n, a 318. $-an, a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjrin,
valamint a helyi dnkormanyzati k1pvisel6k 6s polgrirmesterek v6laszthsin, valamint a
nemzetis6gi dnkormrinyzati k6pvisel6k villaszthsin a villasztflsi irodak hatrlskdr6be tartoz6
feladatok v6grehajt6sinak rlszletes szab6lyair6l 6s a v6laszt6si eljrir6sban hasznillando
nyomtatvdnyokr6l 2012019.(VII.30.)IM rendelet 15. mell6klet6n, a Nemzeti Yillasztdsi
Bizottshg 18312019. szitm.fhatfurozatin 6s az aj6nl6sok ellen<irz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6
512014. szArr:fNVB ir6nymutathshbanfoglaltakon alapul. A hatririd6 szitmitds[ra a Ve. 10. $6ban foglalt rendelkez6sek vonatkoznak.

A

sz6l6 thjlkoztaths a Ye. 221. $ (1) bekezd6s6n, a 223. $. (1) 6s (3)
bekezd6sein, 6s a 224. g. (1)-(4) bekezd6sein alapul, azilletekmentess6gr6l
az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCm. t6rv6ny 33. $ (2) bekezd6s 1. pontj

A jogorvoslatr6l

J

6r dhnhhza, 2019, szeptember 9.

