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HATARO ZAT A

Jfrdfttthdza Ko:zs6g Heiyi V6laszt6si Bizottsfg a 2019. okt6ber 13i. napj6ra kitrizott helyi

onkornr6nyzati kepvisel6k 6s polgfrmesterek v6lasztds6n (a tovdbbiakban: v6laszt6s)

a

bejelentett, illetve nyilv6ntarl6sba vett polgrirmester-jeloltek szavaz6Iap adattartamttnak
j 6v6hagy6s a

tfr gy 6ban meghozta a kovetkez6

haftflrozatot:

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a v6laszt6:;i

elj6r6sr6l sz6l6 2013. 5vi XXXVI. torv6ny (a

a vflaszttson bejelentett, illetve nyilv6ntartdsba vett
polg6rrnester-jeloltek szavazolap adattartalmdt jelen hatitrozat 1. mell6klete szerint

tov6bbiakban: Ve.) 162. $-a alapjfn
j6vfihagyja.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g elrendeli a hatfirazat kozzetetelet
honlapj 6n.
hirdetirt6bl 6jan 6s a @
A Helyi

V6laszt6si Bizotts6gnak

a

Jdrdhnhtna Kozs6g

szavazolap adattartalm6nak j6v6hagy6s6val kapcsolatos

hatitr ozata ellerr ninc s helye fell ebbezd snell.

A hattrozat ellten feli.ilvizsgillati

kdrelmet lehet benyrijtani jogszab|lys6rt6sre hivatkoz6ssal

Jardfnhlza Ko:zs6g Helyi V6lasztrlsi Bizotts6g6hoz (3664. Jhrdinhlzit, IV. B6la it27 ., e-mail:
jegyzo@jardanhaza.t-online.hu) a Debreceni itetotaUtahoz cimzetten, tigy, hogy az legk6sobb

ahat|rozat meglrczatal6t koveto napon

-

tegk6sobb 2019. szeptemb,er 19. napifun 16.00 6r6ig

-megdrkezzen.

A

birris6gi feli.ilvizsg6lati kdrelmet szenLdlyesen vagy levdlben, illetve olyan elektronikus

dokumentumkcint lehet benyrijtani, amely,3{ a k6relem benyrijt6jdnah jogi k6pviseloje vagy a

k6relnrez6

-

amennyiben a kdrelmezo trraga is

jogi

szakvizsgfxal rendelkezo szemlly

-

minositett elektronikus al6irfs6val l6tott el. Ha a bir6s6gi feliil'vizsg6lat n6nti k6relmet

't
/^

elektronikus dokumentumkdnt nyirjtja be, annak mellekleteit a k6relrnez6 oldalhi m6solatban
elektronikus okirati form6ba alakitia.

kell

A

bir6 s 6gi feltil vizs g6lati kdrelemnek tarta [m aznia

a)

ak6relemYe.223. $ (3) bekezd6se szerintialapjSt,

b) a kdrelem benyrijt6j6nak nevet, lakcimSt (sz6khelydt) 6s
elt6r

-

-

ha a lakcimet6l (sz6khely6tol)

postai 6rtesit6si cim6t,

c) a kdrelem benyrijt6j6nak szem6lyi azorrosit6j6t, illetve ha a ktilftildon 616, magyarorsz6gi

lakcimmel nem rendelkezo vtiaszt6polgfr nem rendelkezik sz;emelyi azonosit6val,
szemltryazonoss6g6t igazolS igazolvdny6nak tipusifi 6s sz6m6t, vagyy

a

jeldlo szewezet vagy

m6s szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilvdntrlrldsba-v6teli sz6mdt.

d) a

bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relem 1:artalmazhatja benyrijtSjdtak telefaxszdmifi vagy

elektronikus 1ev61cim6t, illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s telefaxszfimtfi vagy
elektronikus lev6lcim6t.

A bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k

Indokol6s
Jfrdfnhlza Kcizs6g helyi V6laszt6si Bizotts6ga a2019. okt6ber 13. rnapj6ra kittizott vitlasztils
vonatkoz6s6ban

3 f6

torvdnyesen bejelentett polg6rmester-jelolt nyilv6ntarl6sba v6tele

tfr gy 6b an ho zott hatfr zatot.
<>

A Ve. 162. $ (1) bekezd6se alapj6n a szervazSlap adattatl;almht avlrlaszt6si bizottsilghagyia
jov6 azt kovet6en, hogy valamennyi bejelentett jelolt, illetve lista nyilvhntartlsba-v6tele
t6r gy th an hathr o zatot ho z ott.

A helyi dnkorm6nyzati

k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6s6n, valamint a nemzetis6gi

dnkormiinyzati klpvrselok v6laszt6sfn

a

vdlaszthsi irod6k hat6skdrdbe tartoz6 feladatok

vdgrehajt6s6nak r6szletes szab6lyat6l
nyomtatvdnyokr6l sz6I6 2012019.
drtelmdben

(V[.

6s a villaszthsi elj6r6sban

30.)

haszn6land6

IM rendelet 5. $ (2) bekezd6s k) pontja

"A HVI tovdbba - k) eloterje:;zti a HVB rdsz6re apolgtnmesteri, az egy6ni list6s

vagy egy6ni vhlaszt6keriileti, illetve a telep{i16si nemzetisdgi drrkormitnyzati
tew ezetdt annak adattart alm a j ov ahagy6s a

c d lj 6b 6

1.

"

szavaz6lap

IilrdhnhSza Kozs6g Helyi V6laszt6si boda 2019. szeptember 17. rrapj6n a NVR Yillaszths
elok6szit6s modulj6b6l kinyomtatta a polg6rmester v6laszt6s kapcs6n a szavaz6lap ellenorzo

list6t a nyilv6ntart6sba vett jeloltek adatair6l es egyeztette azokat a IJelyi V6laszt6si Irodrln6l

a Helyi Viilasztdsi Bizottshg 6ltal
elvdgzett sorsol6s eredm6ny6t tartalmaz6 3012019.(IX.9)HVB hatdrozat adataival. A Helyi
V6laszt6si Iroda meg6llapitotta, hogy az NVR rendszerben rdgzitett adatok a jeldltek
benyrijtott E2 vitlaszt6si nyomtatv6nyokkal, valamint

adataival megegyeznek.

A

szavazolapok ellenorzdslhez a Helyi Y6laszt6si hoda 2019. szeptember 18. napj6n 12.00

6rakor kinyomtatta az NVR vtiasztits elokeszito modulj6b6l

a

Jilrddtlhhza teleptil6s

polgdrmester-jelciltek ,,MINTA" felirattal 6s nyomdai verui6szitmmal ell6tott szavaz6lapot 2

p6lddnyban, egyeztette

az

adatokat

a

nyilv6ntartfsba

vett jeloltek altal

benyrijtott

nyomtatv6nyok adataival 6s meg6llapitotta, hogy azok egyeznek, ez(:rt aYe. 162. $. alapjdn a
szavaz6Iap adattartalmtnak jovdhagy6sa 6rdek6ben azt

a Helyi V6laszt6si BizottsSg ele

terjesztette,

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g az

ellenarzds sor6n a szavaz6lap-minl6kat hibdtlannak tal6Ita,

elfogadta, azok mindk6t p6ld6ny6t ,,NYOMTATHATO" jelz6ssel l6tta

el 6s a

Bizotts6g

alfuirdshval hitelesitette . A szavazolapot jelen hatfnozat melldklete tartalmazza,

A

hathrozat a Ve. 46.

$ - 6n, valamifi a 762. 6s 292. $-6n, 6s a helyi

onkorm6nyzati

k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vilasztdsdn, valamint a nemzetisdgi onkormttnyzati k6pviselok

v6lasztfs6n

a vSlasztitsi

iroddk hat6skdr6be tartoz6 feladatok v6grehajt6s6nak

r6szletes

szabllyairol 6s a vllaszthsi elj6r6sban haszn6land6 nyomtatv6nyolrol sz6l6 2012019. (VU.
30.) IM rendelet 5. $ (2) bekezd6s k) pontj6n alapul. A jogorvoslatr6l va16 tdjdkoztatils aVe.
222-227. es a240. $.-ain alapul.
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Erv6nyesen szavazni

a

jelolt neve melletti korbe tollal

z
E

Erv6nyesen szavazni csak 1 leliiltre lehet!
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