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HATARO ZAT A

Helyi V6laszt6si Bizotts6g a 2019. okt6ber 13. napjdra kitrizcitt helyi

onkormrinyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6shn (a tovribbiakban: villasztds)

bejelentett,

illetve nyilv6ntart6sba vett k6pvisel6-jelciltek szavaz6lap

j 6v6hagy6s a thr gy 6b an me

a

adafiartamSnak

ghozta a k6vetkez6

hatirozatotz

A Helyi

Y6laszt6si Bizotts6g

a vfiasztdsi elj6r6sr6l sz6I6 2013. 6vi XXXVI. t<irvdny

tov6bbiakban: Ve.) 162. $-a alapjfin

(a

a villasztdson bejelentett, illetve nyilvdntartdsba vett

kdpvisel6-jeloltek szavazSlap adattartalm6t jelen hathrozat

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g elrendeli a

1

.

mell6klete szerint j6vdhagyja.

hatfnozat klzzetetel6t Jdrdinhaza Kdzsdg

hirdetotribl 6j5n 6s a www j ardanhaza. hu honlapj 6n.

A Helyi Yfiasztdsi

Bizotts6gnak

a

szavaz6lap adattartalm6nak j6vrihagy6s6val kapcsolatos

hatfirozata ellen nincs helye fellebbez6snek.

A

hathrozat ellen feltilvizsgillati k6relmet lehet benyrijtani jogszabSlys6rtdsre hivatkoz6ssal

Jardfu'thhzaKozs6g Helyi V6lasztrisi Bizotts6g6hoz (3664. Jhrdittthi.;;a,

IV. B6la ifi27., e-mail:

jegyzo@jardanhaza.t-online.hu) a Debreceni itetOtaUtanoz cimzetten, irgy, hogy az legk6s6bb

ahathrozat meghozatal6t koveto napon

-

legk6sobb 2019. szeptember 19. napj6n 16.00 or6ig

-meglrkezzen.

A

bir6s6gi feli.ilvizsg6lati k6relmet szem6lyesen vagy levdlben, illetve olyan elektronikus

dokumentumk6nt lehet benyirjtani, amelyet a kdrelem benyrijt6j6nak jogi k6pvisel6je vagy a
k6relmez6

-

amennyiben a k6relmezo maga is

jogi szakvtzsgfwal rendelkezo szemlly

-

minositett elektronikus al6ir6s6val l6tott el. Ha a bir6s6gi feli.ilvizsg6lat irfufii k6relmet

2

elektronikus dokumentumk6nt nyirjtja be, annak melldkleteit a k6relmez6 oldalhu rniisolatban
el

A

ektronikus okirati form6ba alakitja.

bir6 s6gi feliilvizs g6lati k6relemnek tartalm aznia

a) a k6relem

Ye.223.

kell

$ (3) bekezddse szerinti alapjfn,

b) a kdrelem benyrijt6j6nak nevdt, lakcim6t (sz6khely6t) 6s
elt6r

-

ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)

- postai 6rtesit6si cim6t,

c) a kdrelem benyfjt6jdnak szemdlyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilfcildon 6lo, magyarcrszhgi

lakcimmel nem rendelkezo vSlaszt6polgitr nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val,

a

szemllyazonoss6g6t igazol6 igazolvhny6nak tipus6t 6s sz6mfi., vagy jel<il6 szewezet vagy
m5s szervezet eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-v6teli szhmht.

d) a

bir6s6gi feltilvizsgSlati kdrelem tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxsz6mht vagy

elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjhnak nevdt 6s telefaxszilmfit vagy
elektronikus lev6lcim6t.

A bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relemben rij tenyek

6s

bizonyit6kok is felhozhat6k

Indokol6s
Jhrdilnhdza Kozs6g

vonatkoz6s6ban

Helyi V6laszt6si Bizottsriga a2019. okt6ber 13. napjfira kitrizott villaszths

15 f6

tdrv6nyesen bejelentett k6pvisel6-jelolt nyilv6ntartdsba v6tele

ttn gy fh an ho zott hatdr o zatol

A Ve. 162. $ (1) bekezd6se alapjrln a szavaz6lap adattartalmilt av6laszt6si bizotts6g hagyja
jovh azt kovet6en, hogy valamennyi bejelentett jelolt, illetve lista nyilvfintartdsba-vdtele
ttrr gy 6b an hathr o zatot ho

zott.

A helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k

6s polg6rmesterek v6laszt6s6n, valamint

onkorm6nyzati k6pvisel6k v6laszths6n

a

v6laszt6si irod6k hat6skor6be tartozo feladatok

v6grehajt6s6nak r6szletes szabillyair6l
nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019.
6rtelm6ben

a nemzetis6gi

6s a

(VII. 30.) IM

vilIasztdsi elj6r6sban
rendelet

5. $ (2)

haszn6land6

bekezd6s

k)

pontja

"A HVI tovilbb| - k) el6terjeszti a HVB rdszdre a polgSrmesteri, az egy6ni list6s

vagy egy6ni villaszl6keri.ileti, illetve a telepiil6si nemzetis6gi dnkormdnyzati
tew ezet6t annak adattartalma j 6v 6hagy6s a

c6 lj 6b 6

1

.

"

szavaz6lap

JdrdLnhdza Kdzs6g Helyi V6laszt6si hoda 2019. szeptember 17. napj6n a NVR V6laszt6s
elok6szit6s moduljSb6l kinyomtatta a k6pviselo ilIaszths kapcs6n a szavaz6lap ellen6rzo list6t

a

nyilvfuntart6sba vett jeloltek adatair6l 6s egyeztette azokat

a Helyi V6laszt6si hoddnill

a Helyi Y6laszt6si Bizottsdg 6ltaI
elvegzelt sorsol6s eredm6ny6t tartalmazl 3112019.(IX.9)HVB hatfirozat adataival. A Helyi
VSlasztfsi Iroda megilllapitotta, hogy az NVR rendszerben rdgzitett adatok a jeldltek
benyrijtott E2 viiasztrisi nyomtatv6nyokkal, valamint

adataiv al me

A

ge

gye

znek.

szavaz6lapok ellenlrzesdhez a Helyi V5laszt6si Iroda 2019. szeptember 18. napj6n 12.00

6rakor kinyomtatta az NVR villaszths el6k6szito modulj6b6l aJfurddnhazatelepil6s k6pvisel6-

jeloltek ,,MII{TA" felirattal 6s nyomdai verzi6szhmmal ell6tott szavaz6lapot 2 p6ld6nyban,
egyeztette az adatokat a nyilv6ntart6sba vett jeldltek 6ltal benyrijtott nyomtatv6nyok adataival

6s meg6llapitotta, hogy azok egyeznek, ezdrt

a Ve. 162. $.

alapj|n

a

szavaz6lap

adafiartalmanak j6vhhagydsa 6rdek6ben azt aHelyi V6laszt6si Bizotts6g e16 terjesztette.

A Helyi V6laszt6si Bizottsdg az ellenorz6s

sor6n a szavaz6lap-mintilkat hib6tlannak taI6lta,

elfogadta, azok mindkdt p6ld6ny6t ,,NYOMTATHAT6" jelz6ssel l6tta

el 6s a Bizotts6g

alSirhshval hitelesitette . A szavaz6lapot jelen hatdrozat mell6klete tartalmazza.

A

hatttrozat a Ve. 46.

$ - 6n, valamint a T62. 6s 292. $-6n, 6s a helyi onkorm6nyzati

k6pvisel6k 6s polg6rmesterek vhlasztSsdn valamint a nemzetis6gi onkormfunyzati k6pvisel6k
v6laszt6s6n

a v6laszt6si irod6k hat6skordbe

tartoz6 feladatok v6grehajt6s6nak r6szletes

szab|lyair6l 6s a vhlaszthsi elj6riisban haszndland6 nyomtatv6nyokr6l sz6I6 2012019. (VII.
30.) IM rendelet 5. $ (2) bekezdds k) pontj6n alapul. A jogorvoslatr6l val6 tSjdkoztatfis a Ve.
222-227. es a240. $.-ain alapul.
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rv6nyesen szavazn i legfeljebb 6 ;eltiltre lehet!
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8.

VATYI SANDOR

9.

IPACS FRIGYES

KERESZTENYDEMOKRATA

(FI DESZ)

NEPPART (KDNP)

FUGGETTEN JET(iLT

'J{NOs

10.

BERECZ KATAI.IN

FUGGETTEN JETtiLT

11.

PATJ6Z5EF

FUGGETLEN JET(iTT

12. 5ZAB0NE tAK6

13.

FUGGETTEN JET(iLT

RITA

FUGGETTEN

KOZAKJANO5

JEttitT

14. ARVAI ISIVAN

IUGGETTEN JELOTT

15.

FUGGETLEN

VAS5NE KOVACSJUDIT

JEt(itT

p6ld6ul:
Erv6nyesen szavaznia jelolt neve melletti korbe tollal irt k6t, egym6st metsz6 vonallal lehet,
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