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JfnddnhLza Ktizsdg Helyi V6laszt6si Bizotts6g a nemzetis6gi onkorm6nyzatikepvisel6k 2019.

okt6ber

i3.

napjhra

nyilvdntart6sba

kituzltt

v6laszt6sdn

vett roma nemzetisdgi

szav azSIap adattartamhnak j 6 v6hag y 6s a

(a tov6bbiakban: viia:;ztds) bejelentett, illetve

telepi.il6si nemzetis6gi dnkorminyzati jelciltek

ttr gy itb an m e gho zta a kov etkezo

hathrozatot:

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a viiasztlsi elj6r6sr6l

sz6l6 2013. 6vi XXXVL torv6ny (a

tovribbiakban: Ve.) 162. $-a alapjftn avillasztfson bejelentett, illetve nyilv6ntart6sba vett roma

nemzetis6g teleptil6si nemzetis6gi

jeldltek szavazolap adattartalm6t jelen hatftrozat

1.

melldklete szerint j 6v6h agyja.

A Helyi V6laszt6si Bizottsiig
hirdet6t6bl

6j

elrendeli

a

hatfurozat kozzetetelet Jilrdftnhdza Kozs6g

6n 6s a www j ardanhaza. hq honl apj 6n.

A Helyi Yfiasztdsi Bizotts6gnak a szavaz6lap adattartalm6nak

j6'rz6hagy6sdval kapcsolatos

hatdrozata ellen nincs helve fellebbezdsnek.

A

hatftrozat ellen feliilvtzsgLlati k6relmet lehet benyirjtani jogszab6lysdrtdsre hivatkozdssal

Jfurdftnhdza Kozs6g

Helyi V6laszt6si Brzotts|gfihoz (3664,

Jfudhnhhz:,a.

IV. B6la it27., e-mail:

jegyzo@jardanhaza.t-online.hu) a Debreceni itdlotebl6hoz cimzetten, fgy, hogy az legk6s6bb
ahathrozat meghozatal6t kciveto napon

- legkds6bb

2019. szeptemtrer 19. napjfin 16.00 5raig

-megerkezzen.

A

bir6s6gi feli.ilvizsg6lati kdrelmet szemdlyesen vagy 1ev6lben, illetve olyan elektronikus

dokurnentumk6nt lehet benyrijtani, amelyet a k6relem benyrijt6j6nak jogi kdpviseloje vagy a

kdrelrnezo

-

amennyiben a k6relmez6 maga is

jogi

szakvrzsgfxal rendelkezo szem6Iy -

min6sitett elektronikus al6ir6s6val l6tott el. Ha a bir6s6gi feltlvizsg6lat ir6nti k6relmet
,/^l
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,4'

',J
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elektronikus dokumentumk6nt nyrijtja be, annak mell6kleteit a kdrelmez6 oldalhri m6solatban
elektronikus okirati form6ba alakiti a.

A bir6 s6gi feliilvizs
a) a k<irelenn

96l

ati k6relemnek tartalma znia keII

Ye.223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjht,

b) a kdrelem benyrijt6j6nak nev6t, lakcimdt (sz6khelydt) 6s

-

ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)

elt6r --postai 6rtesitdsi cim6t,
c) a kdrelem benyfjt6j6nak szemdlyi azonosit6jdt, illetve ha a kiilfr5lddn 6lo, magyarorczdgi

lakcimmel nem rendelkezo viiasztopolgSr nem rendelkezik srzemdlyi azonosit6val,

a

szemelyazonossdg6t tgazolo rgazolvitny6nak tipusffi 6s sz6m6t, vagy jelo16 szewezet vagy
m6s szervezet esetdben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-v6teli szttmfi.

d) a bir6s6gi

feli.ilvizsg6lati k6relem 1artalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszdmdt vagy

elektronikus levdlcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjilnak nevdt 6s telefaxszttmifi vagy
elektronikus levdlcim6t.

A bir(rs6gi feliilvizsg6lati k6relemben rij t6nyek

6s

bizonyitdkok is felhozhat6k

Indokol6s
J6rdfnhtva Kcizsdg Helyi V6laszt6si Bizottsriga a 2019. okt6ber 13. napjttrakitizltt vilasztfls
vonatkoz6s6ban
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torv6nyesen bejelentett roma nemzetisegi telepi.ildsi nemzetis6gi

onkorm6nyzati jeldltek nyilv6ntarl6sba v6tele tdrgythanhozott hatfirozatot.

A Ve. 162, $ (1) bekezd6se alapj6n a szavaz6Iap adattartalmdt aviiasztfsi bizottshghagyja
j6v6 azt kdvet(ien, hogy valamennyi bejelentett jelolt, illetve lirsta nyilv6ntart6sba-vdtele
titr gy 6b an

hatir o zatot

ho

A helyi onkorm6nyzati

zott.

k6pvisel6k ds polg6rmesterek v6laszt6sftn, valamint a nemzetis6gi

onkorm6nyzati kepviselok vdlaszti.stn

a

v|lasztttsi irod6k hat6skordbe tartoz6 feladatok

v6grehajt6s6nak r6szletes szabiiyairol
nyomtatv6rryokr6l sz6lo 2012019.
drtelm6ben

6s a villaszthsi eljrir6sban hasznfland6

(VII. 30.) IM

rendelet

5. $ (2)

bekezd6s

k)

pontja

"A FIVI tov6bb6 - k) eloterjeszti a HVB r6sz6re a polgiirmesteri, az egy6ni list6s

vagy egydni vflaszt6keri.ileti, illetve a telepiil6si nemzetis6gi onkormdnyzati szavaz6lap
terve:zet6t annak adattartalm a j 5v 6hagy6s a c6lj 6b6

1.

"

Jhrdhnhdza K<izs6g

Helyi V6lasztSsi hoda 2079. szeptember 17. rnapj6n a NVR V6laszt6s

elok6szit6s modulj6b6l kinyomtatta
villasztdsa kapcsan

a roma

nemzetis6g telepiil6si nemzetis6gi jeldltek

a szavaz6lap ellen6rzo list6t a nyilvfintafidsba vett jeloltek adatair6l

6s

egyeztette azokal a Helyi V6laszt6si Irodrln6l benyrijtott

E3 villasztdsi nyomtatv6nyokkal,

a Helyi V6laszt6si Bizotts6g 6ltal elvdgzett

sorsol6s eredm6ny6t 1artalmaz6

valamint

3212019.(1X.9)HVB hathrozat adataival.

A Helyi

V6laszt6si Iroda megilllapitotta, hogy az

NVR rendszerbenrogzitett adatok a jeloltek adataival megegyeznek.

A

szavaz6lapok ellenorzlsdhez a Helyi Yillaszthsi boda 2019. szeptember 18. napjiln 12.00

6rakor kinyomtatta az NVR v6laszt6s el6k6szit6 modulj6b6l a J6rd6nhfna telepildsi roma

nemzetis6gi onkormfnyzati k6pvisei6k villasztdsa

,,MII{TA" felirattal 6s

nyomdai

verzi6szdmmal ell6tott szavaz6lapot 2 pfldfnyban, egyeztette az adatokat a nyilvdntart6sba
vett jeloltek 6ltal benyrijtott nyomtatv6nyok adataival 6s meg6llapitcttta, hogy azok egyeznek,

ez6rt aYe. 162. $. alapj6n a szavaz6lap adattartalmrlnak j6v6hagy6sa 6rdek6ben azt a Helyi
V6lasztiisi Bizottsdg el6 terj esztette.

A Helyi V6laszt6si Bizottsrig az ellen6rz6s

sor6n a szavaz6lap-mint6kat hib6tlannak tal6lta,

elfogadta, azok mindk6t p6ldany6t ,,NYOMTATHATO" jelz6ssel l6tta
aI6ir 6s6v al hite

A

Ie

sitette . A szav az6l

hatitrozat a Ve. 46.

ap

el 6s a Bizotts6g

ot j e len hathr o zat mell 6kl ete tartalmazza.

$ - 5n, valamint a 162. 6s 292. $-5n, 6s a helyi dnkorm6nyzati

k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszths6n, valamint a nemzetis6gi iinkorminyzati k6pvisel6k
vSlaszthshn

a

villasztdsi irod6k hat6skdr6be tarloz6 feladatok v6grehajt6s6nak rdszletes

szab|lyair6l 6s a v|lasztdsi elj6r6sban haszn6land6 nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019. (VII.
30.) IM rendelet 5. $ (2) bekezd6s k) pontj6n alapul. A jogorvoslatr6l val6 thjlkoztatds a Ve.
222-227. es a240. $.-ain alapul.
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SZAVA ZOLAP
Tel

F
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2019. oktober 13.

lAnoAruHAZA
Erv6nyesen szavazni legfeljebb

1, szENDREtAcosroru

2.

BENEDEKISTvAn

3.

FEHER RoBERT
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5.

PAPPCSABA

6.

LECZo

7.

HARKATY EI.EMER

8.

BURAI D}{NIET
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Ervdnyesen szavazni a jeliilt neve melletti ktirbe tol
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jekiltre lehet!
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B.-A..2. MEGYEI SZERVEZE]IE

(RPM)

"[uNG0 DRoM" 0RszAGos ctcAly ERotxvE0tttrlt
porctflRr :;ztivrrsEc (LUNGo DRoM)

Es

Roml potcAntoct MozGAtoM B.-A.-2. MEGyEt SzERvEzETE
(RPM)

"[uNG0 DR0M" 0RszAGos ctcAHy ER0txvEotttr,l

porct{nr :;z0vttsEc

"[UNGO DROM.'ORszAGos cIcl{HY EROTKVEDETMI

porcr{nr sztivrrsEc

clcr{w En0trvEttttr,tt

Es

(LUNGo DRoM)

"LUNGo DRoM" onszAcos

pordiflnr sztivrrsEc

E5

(LUNGo DRoM)

"[uNG0 DRorM" 0Rsz[Gos

potc[Rr :;ztivrrsEc

Es

(LUNGo DRoM)

clcAly EnotxvEotu,l

Es

(LUNGo DRoM)

ROMA POTGARJOGI MOZGATOM B.-4.-2. MEGYEI SZERVEZET'E
(RPMD

ROMA BOTGARJOGI MOZGATOM B.-A..2. MEGYEI SZERVEZETI

(npu)

metsz6 vonpllal lehet, p6lddul:
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