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Jardilnhaza K<izs6g Helyi YillasztSsi BizottsSga a 2019. szeptember 9. nap16n l.artofi iil6s6n a
villasztilsi ellarhsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 132. g-6ban 6s
307/G. $. (2) bekezd6s6ben meghathrozott hat6skrir6ben eljfiwa a helyi lnkormhnyzati
k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. 6vi illtalSnos v6laszt6s6n Szek6r Szilvia egy6ni list6s
fliggetlen k6pvisel6 jeltilt nyilvintartdsba v6tele thrgyilbanmeghozta a kdvetkez6

hat6r ozatot:
Helyi Yillaszthsi Bizottsdga a 2019. okt6ber 73. napjfira kitiizdtt helyi
dnkormrlnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmest er ek v illaszthsdr a S zek6r Szilvia
szhm alattr lakost, mint egy6ni list6s fiiggetlen k6pvisel6 jeldltet
JhrdfuthSza K<izs6g

nyrlvtrntartSsbaveszi.

A

a hatdrozat k6zz6t6tel6t Jdrdhnhaza Kozs5g
Onkormrinyzathirdetotilblfijln6sawww jardatthaza.huhonlapj6n.
Helyi Yillaszthsi Bizoltsilg elrendeli

A

hatfirozat ellen annak megfiozatalSt6l szilmitott 3 napon beliil a kdzponti nlvjegyz5kben
szerepl6 villaszt6polghr, jelolt,jel6l6 szervezet, tovdbbS azigyben 6rintett term6szetes 6s jogi
szem67y, jogi szem6lyis6g n6lkiili szewezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vary
elektronikus lev6lben a Borsod-Abatj-Zempl5n Megyei Teriileti Y6laszt6si Bizottshghoz
cimzett fellebbez6st nyfithat be JitrdLnhSza K6zseg Helyi Y6Taszt6si BizottsSgnill (3664.
Jilrdhnhhzu IV. B6la it27., fax:06-48-444-753, e-mail: iegyzo@jardanhaza.t-online.hu). A
fellebbez6st l ;gy kell beny0jtani, hogy az legkes6bb 2019. szeptember h6 12. napJtrrr 16.00
61 5i g me gfirkezzen. A hatarid1 j o gve szt6.

A fellebbez6snek tartalmazrua kell

a) akerelemYe.223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjht,
b) a kerelem benyujt6jrinak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimltll
(sz6khely6t6l) elt6r - postai 6rtesit6si cimflt,

c) a

A

k6relem benyrijt6j6nak szemllyi azonosit6jht illetve

ha a krilfttlddn

616,

magyarorszdgi lakcfmmel nem rendelkez6 v6lasd6polg6r nem rendelkezik szem6lyi
azonosft6val, a szemllyazonoss6gfit igazol6 igazolvfnyrinak tipus6t 6s szimhq vagy
je16l6 szewezet vagy m6s szewezet eset6ben a bir6s6gi nyilvdntart6sba-v6teli szdmit.

fellebbezfls hrtalmazhatja benyt4t6jilnak telefaxszfmit vagy elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottjinaknevlt 6s telefaxszinnitvagy elektronikus lev6lcim6t.

Az

elj 61 6s tdr gy

in6l

fo

gva ill et6kmentes.

INDOKOLAS
AYSlasztdsi Bizotts6gt612019. szeptember 9. napjfin Szek6r Szilvia egy6ni listds fiiggetlen
k6pvisel6 jeldlt a helyi cinkormrinyzati k6pvisekik 6s polg6rmesterek v6laszthshn, valamint a

/1

k

nemzetis6gi <inkormrinyzati k6pvisel6k v6lasztAs6n a v5lasrt6si iroddk hatiskdrdbe tartozf
feladatok vlgrehajtfusinak rlszletes szabillyair6l 6s a villasztdsi eljhrilsban hasn6land6
nyomtatviinyokr6l sz6l6 20/2019.(VIL30.)IM rendelet 14. mell6klete szeintiE2 jeli1,,Egy6ri
jeldlt bejelent6se" formanyomtatvfunyon - mell6kelve 3 db ajanl6ivet -k&Ie az egyfinilistfls
fiiggetlen jel6ltk6nt tcirt6n6 nyilvfntarlasba v6tel6t Jarddnhdza teleptil6sen.

A Ve. 127. $.-a eloi4a,hogy az ajrlnl6sok ellenlrzeset a jekilt bejelent6s6t6l sz{mitott hrirom
napon beltil kell elvlgez-ru. Az ajinlilsok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 v6lik,hogy az 6rv6nyes aj6n16sok sz6ma elffi ajeldlts6ghez sniksflges szi{mot. A
aj6nl6sok ellen6rz6s6nek eredm6ny&ol avillasztdsiftodatdjdkoztatja a jeldlt nyilvrintartrlsba
v6tel6re illet6kes villaszthsibizottsdgot 6s

- kerelm6re -

a

jeldltet.

Jfirdilnhflzakdzs6gben azegy6m list6s jeldlt illlitilsiltoz sztiks6ges ajrlnl6sok szdma:14.

A Y illasztSsi Bizotts6g megilllapitotta, ho gy
- a jeldlt rflszere kiadott 3 db ajinl6iv leadilsra keriilt,
- a k6relmez6 az el6ir6soknak megfelel<ien kitdltdtte a jeldlt bejelent6s6re szolg6l6 E2
j elti formany omtatv inyl,
- a HVI 6ltal az ajdnl6ivek ellen6rz6s6r6l kinyomtatott statisztika alapjhn a jel<ilt
rendelkezik a jel6l6shez sztiks6ges 14 db 5w6nyes aj6nl6ssal,
,*.1z;j! a jeldlt nlilvfintartdsba v6tel6nek akadillya

nincs.

.
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A Ve. 132. g-a kimondja, hogy az illetlkes v6laszt6si bizottshg mindEfr, a t6rv6nyes
felt6teleknek megfelel6 jel<iltet legk6s6bb a bejelent6st kdvet6 negyedik napon
nyilvantarthsbavesz.
AYSlaszthsi Bizotts6g a fentiekre tekintettel arendelkezl rlszben foglaltak szerint hatirozott.

A Ve. 49. S Q) bekezd6s 6rtelm6ben a villaszthsi bizottsdg ahatirozatht - a szem6lyes adatok
kiv6tel6vel - nyilvrinoss6gra hozza. Nem mindstil szem6lyes adatnak a jel6lt, a jel6l6
szewezet, a m6diaszolg6ltat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi Yillaszthsi BizottsSg a
nyilvrinossilgtahozatal tekintet6ben arendelkez6 r6szben foglaltak szerint int1zkedett.

A

Y6laszt6si Bizotts6g hat6sk6re 6s hat6rozata a helyi dnkorm6nyzati kdpvisel6k 6s
polg6rmesterek v6laszt6sar6l sz6l6 2010. L. tdrv5ny 9. $ (l) bekezd6s6n, a Ve. 44-49. $-6n, a
124-127. g-ain, 132. S-an, a307lG. $ (1)-(2) bekezd6s6n 6s a307lP. $ (2) bekezd6s c) pontjrin
valamint a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgiirmesterek v6lasztdstn, valamint a
nemzetis6gi dnkormdnyzati k6pviselok villasztisiln a villaszthsi iroddk hat6skdr6be tartoz6
feladatok v6grehajt6s6nak r1szletes szab6lyair6l 6s a vSlasztilsi eljdrisban haszn6land6
ajr{nl6sok
nyomtatv6nyokr6l 2012019.(VIL30.)IM rendelet 14. mell6klet6n 6s
ellen<irz6s6nek egyes k6rd6seir6l sz6l6 512014. szitm:6 NVB irrinymutat6s6ban foglaltakon
alapul. Alluitaridb szitmithsitra a Ve. 10. $-5ban foglalt rendelkezfisek vonatkoz.nak.

az

sz6l6 thj5koztatils a Ye. 221. $ (1) bekezdfls1n, a 223. $. (1) 6s (3)
bekezd6sein, 6s a 224. S. (1)-(4) bekezd6sein, az iTletfilanentess6grdl sz6l6 tfijekoztatils az
illet6kekr6l sz6l61990. 6vi XCil. t<irv6ny 33. $ (2) bekezd6s 1. pontj6n alapul.

A jogorvoslatrol
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