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Jirdinhdza K6zs6g Helyi YSlasztilsiBizottsilga a2019. szeptember 9. napjfintartolt ii16s6n a
villasztdsi eljhrdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 318. $ (2)
bekezd6s6ben meghatfuozolt hat6sk6r6ben eljfirva a nemzetis6gi dnkormfinyzati k6pvisel6k
2019. 6vi illtalSnos v6lasztds6n Benedek Istv6n roma nemzetis5g teleptil6si nemzetis6gi
dnkorm6nyzati jelolt nyilvintart6sba v6tele tdrgyflban meghozta a kdvetkez6

hathr ozatot:.
Jilrdilrhdza K<izs6g Helyi Yillaszthsi Bizottsilga a 2019. okt6ber 13. napjfira I<rtiizott a
nemzetis6gi dnkormanyzati k6pvisel6k 2019. 6vi 6ltal6nos v6laszthsfira Benedek Istv6n
szimr alatti lakost, a ,,LIINGO DROM" ORSZAGOS
CIG
ERDEKVEDELMI
LGARI SZOVETSEC letritO nemzetis6gi szewezet
jeldltj6t
nenzetis6g telepiil6si nemzets6gi <inkorm6nyzati jekiltk6nt nyilvrintart6sba
veszi.

A

Helyi Yillasztdsi BizoItsilg elrendeli a hathrozat kiizzfitltellt

Jhrdhnhdza K6zs6g

Onkormrlnyzathfu detltilblfujandsawww.-iardanhaza.huhonlapjdn.

A hat{rozat ellen annak meghozatalilt6l szimitott 3 napon beliil a kdzponti nfvjegyzlkben
szerepl6 villaszt6polgitr, jelolt,jelcil6 szewezet,tovhbb|azigyben6intelttermlszetes 6s jogi
szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lktili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben a Borsod-Abaij-Zemplen Megyei Teriileti Yillasztdsi BizottshgJtoz
cimzett fellebbez6st nyrijthat be Jhrddnhina Kozs5g Helyi YSlasztisi Bizottsilgnill (3664.
Jardinth'62a. IV. B61a it 27., fax: 06-48-444-753, e-mail: iegyzo@iardanhaza.t-online.hu). A
fellebbez6st iW kell benyrijtani, hogy az legklsobb 2019. szeptember h6 12 napjan 16.00
61 6ig me g5rkezzen. A hatir id6 j o gve s zt6.

A fellebbez6snek tartalmazrua kell
a k6relem Ye.223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjdt,
")
b) a k6relem benyujt6jrinak nevfit, lakcim9t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcfm6t6l
(sz6khely6t6l) eltdr - postai 6rtesit6si cim6|
c) a k6relem benytijt6j6nak szemllyi azonosit6jifi, illetve ha a ktilfiildrin el6,
magyarorcz6gi lakcimmel nem rendelkezo villaszt6polgin nem rendelkezik szem6lyi
azonosit6val, a szerr5lyazonoss6gfit igazol6 igazolvSnyanak tipus6t 6s szilmht, vagy
jeltil6 szewezet vagy m6s szervezet eset6ben abfu6s5gi nyilvantartSsba-v6teli szilmilt.
A fellebbez1s tartalmazhatja beny$t6j6nak telefaxszirnSt vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottjinaknevft 6s telefaxszimfitvagy elektronikus lev6lcim6t.
Az eljfrds thrgyfinill fogva illet6kmentes.

A Y6laszt6si Bizottsilgt6l

INDOKOLAS'

2019. szeptember 9. napjdn Benedek Istv6n, mint ,,LUNGO
DROM" oRSZAcos cIGANy ERDEKVEDELMI ES POLGARI szovETsnc a jeliil6

nenzetislgi szewezet jeldltje

a helyi dnkormrinyzati

k6pvisel6k 6s polgiirmesterek
valamint anemzetis6gi dnkormdnyzati kdpvisel6k villasztisin avSlasztitsi iroddk

vSlasAfusin,
hat6skrir6betartoz6 feladatok vflgrehajtSsinakftszletes szab6lyair6l 6s av6laszt6si eljarilsban
hwm6land6 nyomtatvrinyokr6l s2616 2012019.(VII.30.)IM rendelet 15. mell6klete szerinti E3
jel:d,,Egy6ni k6pvisel6jel6lt bejelent6se" formanyomtatvilnyon - mell6kelve 3 db ajinl6ivetroma nemzetis5g telepiil6si nunzetis5g ilrf,<orminyzati k6pvisel6 vilaszthson
k6rte

a

jeldltk6nttdrt6n6nyilvfintartdsbav6tel6tJardinhazatelepiil6sen.

A Ve. 127. g.-a el6i4a, hogy az aj6nl6sok ellenlrzeslt a jeldlt bejelent6s6t6l szAmitott harom
napon beliil kell elvd;gezni. Az ajanlilsok t6teles ellenbrzlsfit nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 v6lik, hogy az 6rv6nyes ajrinl6sok szirmaeldri ajeldlts6ghez sziiks6ges sztimot. A
ajrlnl6sok ellen6rz6s6nek eredmfiny&61av6laszt6si iroda taj6koztatja a jeldlt nyilv[ntartasba
v6tel6re illet6kes villaszt6sibizottshgot 6s - kerelm6re - a jel6ltet.
YillaszthsiBizottshg2Ol9.jflius 30. napjrin kelt 183/2019.
szimra hatitrozatinak 7. mell6klete alapjin a roma teleptil6si nenzetis9gi o*ormSnyzati
k6pvisel6 jel<ilt illlithsi.fnoz sziiks6ges aj6nl6sok sz6ma:
Jitrddnhhza k6zs6gben a Nemzeti

ll.

A Y illasztilsi Bizotts6g megilllapitotta, ho gy
- ajeldlt rflszlrekiadott 3 db ajftrt6ivleadfisrakertilt,
- a kdrelmezb az el6ir6soknak megfelel6en kitdltdtte a jeldlt bejelent6s6re szolg6l6 E3
r
j elii formanyomtatv6nyt,
- a HVI 6lta| az ajrinl6ivek ellenbrzeslr6l kin@fatott statisztika alaplin a jeldlt
rendelkezik a jel6l6shez sztiks6ges 11 db 6rv6nyes ajiinl6ssal,
ez$rt a jeldltnyilvintart6sba v6tel6nek akadillya nincs.

A Ve. 132. $-a kimondja, hogy az illetfikes villasztdsi bizottsilg minden, a t6rv6nyes
felt6teleknek megfelel6 jekiltet - legk6s6bb a bejelent6st kdvetd negyedik napon
nyilvr{ntart6sba vesz.

AYillasztdsi Bizotts6g a fentiekre tekintettel a rendelkezb r1szben foglaltak szerint hat{rozott.

Q) bekezd6s 6rtelm6ben avSlaszthsibizoltsSgahatirozatfit- a szem6lyes adatok
- nyilvrinoss6gra hozza. Nem min6stil szem6lyes adatnak a jeldlt, a jeltil6
szewezet, a mldiaszolgilltat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi YSlaszthsi Bizottsdg a
nyilv6nosshgrahozatal tekintetdben a rendelkezo rdszben foglaltak szerint intlzkedett.

A Ve. 49.

S

kiv6tel6vel

Yslasztilsi Bizotts6g hat6skrire 6s hatinozata a nernzetis6gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXX. tdrv6ny 58. $ (1) bekezd6s6n, az 59. $ (1) bekezd6s6n, a Ve. 44-49. $-in, a 124127. $-ain, 132. $-6n,133. $ (1) bekezd6s6n, a 318. $-6n, a 330. $ (2) bekezd6s c) pontjrin,
valamint a helyi dnkormrlnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6siin, valamint a
nemzetis6gi <inkorm6nyzati k6pvisel6k villaszthsin a vSlasztflsi iroddk hatriskcir6be tartoz6
feladatok v6grehajt6sinak ftszletes szab6lyair6l 6s a villasztilsi eljrir6sban haszn6land6
nyomtatv6nyoir,r6l 2012019.(VII.30.)IM rendelet 15. mell6klet6n, a Nemzeti Yillasztdsi
Bizottsilg 18312019. szimrihatirozatin 6s az ajdnlilsok ellen6rz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6
512014. szhmrtNVB ir6nymutatilsilban foglaltakon alapul. Ahatdridil szdnithshra a Ve. 10. $6ban foglalt rendelkez6sek vonatkoznak.

A

sz6l6 tfijfikortatds a Ye. 221. $ (1) bekezd6s6n, a 223. $. (1) 6s (3)
bekezd6sein, 6s a 224. 5. (1)-(4) bekezd6sein alapul, az illetll<rtentess6gr6l sz6l6 tfij6koztatils
az illet6kekr6l sz6l6 1990.6vi XCIII. tdrv6ny 33. $ (2) bekezd6s 1' pontjan

A jogorvoslatr6l
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dfnhLina, 2019, szeptember 9.
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