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SrdLrhLza Kilzs5g Helyi Y Slasztdsi Bizottsilga a 2019 . szeptember 9 . nap16n l'artott ii16s6n a
v6lasil5si eljardsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVL tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 132. g-6ban 6s
3071G. $. (2) bekezd6s6ben meghatfirozott hat6sk<ir6ben eljSwa a helyi o*ormfunyzati
k6pvisel6k 6s polgrlrmesterek 2019. 6vi Sltalfinos v6lasztdsdn P6l J6zsef egy6ni list6s
fiiggetlen k6pvisel6 jeldlt nyilvintart6sba v6tele thrgyilbanmeghoztaaklvetkezb
J

hatir ozatotz
Jardfuthdza Krizs6g Helyi YillasztSsi Bizottsdga a 2019. olt6ber 13.
dnkorm6nyzati k6pvi sel6k 6s p ol gSrme st er ek v illasztils6r a P 5l J6zs e
llszfum alatti lakost, mint egy6ni list6s fiiggetlen k6pvisel6 jel<iltet nyilvilntart6sba veszi.

f

4

Helyi Yillasztdsi Bizottshg elrendeli

a hatdrozat kozzltltellt Jdrdfuih|za K<izs6g

Onkorm6nyzathfu det6tilbl6j1n6sawww jardanhaza.huhonlapjrln.

A hatirozat ellen annak megltozatalilt6l szhmitott 3 napon beliil a kdzponti nlvjegyzlkben
szercp76 vfilaszt6polgSr,

jelolt,jel6l6

szervezet, tovdbbd azigyben 6rintett term6szetes 6s jogi

szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy
elektronikus lev6lben a Borsod-Abaij-Zempl5n Megyei Teriileti Yillasztdsi BizottsSghoz
cimzett fellebbez6st nyujthat be Jrirdrffifna Kdzslg Helyi YSlasztdsi Bizottsilgnill (3664.
Jirdttthhza, IV. B61a it27., fax: 06-48-444-753, e-mail: jeevzo@jardanhaza.t-online.hu). A
fellebbez6st iW kell benyujtani, hogy az legkesobb 2019. szepternber h6 12. napjln 16.00
61 6ig me g5rkezzen. A hataid(i j o gveszt<i.

A fellebbezdsnek tartalmaznia kell

a)

ak5relemYe.223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjht,
benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimetol
(sz6l&ely6t61) elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
kdrelem benyrijt6jdnak szemelyi azonosit6jit illetve ha a kiitftildrin 616,
") a
magyarcrsz6gi lakcimmel nem rcndelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi
azonosit6val, a szem5lyazonossSgfit igazol6 igazolvdny6nak tipusSt 6s szfmt6t, vagy
j el6 16 szew ezet vagy m6s szew ezet e s et6ben a bir 6 s6gi ny ilv 5ntart6sba-v6t el i szim6t.
A fellebbez5s tartalmazhatja benyfit6jdnak telefaxszhmfit vagy elektronikus Tevllcimet,
illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s telefr szdmdt vagy elektronikus lev6lcim6t.

b) a k6relem

Az

elj 61 6s tdr gy

in6l

fo

gva illet6kmentes.

INDOKOLAS
A Yillasztdsi Bizotts6gt6l 2019. szeptember 9. napjhn P6l J6zsef egy6ni list6s fiiggetlen
k6pvisel6 jeldlt a helyi dnkorm6nyzati kepvisel6k 6s polgrirmesterek v6laszths6n, valamint a
nemzetis6gi <inkorm6nyzati k6pvisel6k villasztdsdn a vSlasztilsi irod6k hat6skdr6be tartoz6
,/-)
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feladatok v6grehajt6srinak r6szletes szabillyair6l 6s a villasztilsi eljilrilsban hasznillando
nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019.(VII.30.)IM rendelet 14. mell6klete szerinti E2 jelfi,,Egydri
jeldlt bejelent6se" formanyomtatv6nyon - mell6kelve 4 db ajinl6ivet - k6rte az egyfinilistils
fiiggetlen jeldltkdnt ffirt6n6 nyilvfintartasba v6tel6t Jind*rhilza telepiil6sen.
. g.-a el6iqa, hogy az ajanl6sok ellen6rz6s6t a jeldlt bejelent6s6t6l szAmitott h6rom
napon beliil kell elvlgezni. Az ajinlilsok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyoss6 v6lik,hogy az 6rv6nyes aj6nl6sok szitma el6i ajel6lts6ghez szijks5ges szrimot. A
aj6nlasok ellenorzds1nek eredm6ny6r6l a villasztisi iroda thj6koztatja a jeldlt nyilvantartdsba
v6tel6re illet6kes villasztfisibizottshgot 6s - k6re1m6re - a jel6ltet.

A Ve.
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Jardinhizak6zs6gben az egy6n list6s jeldlt illlitdsittoz sziiks6ges ajrlnl6sok szhma: 14.

A Y illasztflsi Bizotts6g megiilapitotta, ho gy
- a jeldlt rlsz1re kiadott 4db ajirl6iv lead6sra keriilt,
- a k6relmez6 az ellir6soknak megfelel6en kitdltdtte a jeldlt bejelent6s6re szolgillo E2
j elii formany omtatv iny t,
- a HVI 6ltal az ajdnl6ivek ellen6rz6s6r6l kinyomtatott statisztika alapjr{n a jelolt
rendelkezik

a

jel6l6shez sziiks6ges 14 db 6rv6nyes ajrinl6ssal,

ez6rt a jeldltnyilvintart6sba v6tel6nek akad6lya nincs.

-A Ve.

132. g-a kimondja, hogy az illet5kes v6laszt6si bizottsilg minden, a tdrv6nyes.
felt6teleknek megfelel6 jel6ltet legk6s6bb a bejelent6st krivet6 negyedik napon

nyilvrintart6sba vesz.

AYilIasililsi Bizotts6g

a fentiekre

tekintettel a rendelkez6 rlszben foglaltak szerint hathrozott.

A Ve. 49. S Q) bekezd6s 6rtelm6ben avillasztSsibizottsilg ahathrozatfit- a szem6lyes adatok
kiv6tel6vel - nyilvrinoss6gra hozza. Nem minosiil szem6lyes adatnak a jelcilt, a jel6l6
szewezet, a mldiaszolgilltat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi Yillaszthsi Bizottsig a
nyilviinossilgrahozatal tekintet6ben arendelkez6 r6szben foglaltak szeintintflzkedett.

A

Yillasztdsi Bizotts6g hat6skdre 6s hatdrozata a helyi dnkormanyzati k6pvisel6k 6s
polg6rmesterekvillasztisfir6l sz6l6 2010.L. tdwfiny 9. $ (l) bekezd6s6n, a Ve. 44-49. $-ri.n, a
124-127. g-ain, 132. $-6n, a307lG. $ (l)-(2) bekezd6s6n 6s a307lP. $ (2) bekezd6s c) pontj6n
valamint a helyi dnkormiinyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6lasztdsin, valamint a
nemzetis6gi dnkormrlnyzati kdpviselok v6lasz16s6n a v6laszt6si irod6k hat6skcirdbe tartoz6
feladatok v6grehajt6s6nak r6szletes szabillyairll 6s a v6laszt6si elj6r6sban hasn6land6
nyomtatv6nyokr6l 2012019.(VII.30.)IM rendelet 14. mell6klet6n 6s az ajrinldsok
ellenorzlsenek egyes k6rd6seir6l sz6l6 512014. szdmtr NVB ir6nymutat6s6ban foglaltakon
alapul. A hatririd6 szinrf;tdsirra a Ve. 10. $-6ban foglalt rendelkezflsek vonatkoznak.
jogorvoslatr6l sz6I6 thj5koztatils a Ye. 221. $ (1) bekezd6s6n, a 223. $. (l) 6s (3)
bekezd6sein, 6s a 224. 5. (1)-(4) bekezd6sein, az illetfikmentess6gr6l sz6l6 tdj6koztatds az
illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCru. t<irv6ny 33. $ (2) bekezd6s 1. pontj6n alapul.
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dhnhhza, 2019. szeptember 9.
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