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Jdrddnhdza Kozsdg

A

Helyi Yillasztdsi Bizottsriga a 2019. okt6ber 13. napj6n tartott iil6s6n a viiasztlsi

eli6rdsr6l sz6lo 2013. 6vi XXXVL torvdny (tov6bbiakban: Ve.) 200. g-6ban 6s 307A{. g-6ban
meghatfirozott hat6skor6ben elj6rva a helyi dnkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek 2019. 6vi

6ltal6nos vllasztdsdn Jdrddnhaza telepiil6sen

a

kdsziilt szavaz6kori jegyzokdnyvek alapjdn
ere dmdny

d

nek me

g 6l I

telepi.il6si onkorm6nyzati k6pvisel6k v6laszt6sdr6I

a

telepiildsi dnkormiinyzati k6pvisel6k v6laszt6sa

apitds a tdr gy ftb an me gho zta a kdvetkez6

hatirozatotz
Jardhnhhza K<izs6g

Helyi V6laszt6si Bizotts6g a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek

2019. okt6ber 13. napjtra kittizott villaszthstn Jhrddnhdza telepiil6sen a telepiil6si onkorm6nyzati
kdpvisel6k vilasztdsdnak eredm6nydt jelen hat{trozat 1. melldkletetkepezo,,Jegyz6kdnyv a teleptildsi

onkormdnyzati k6pviselok vrilasztds6nak eredmdnydrol" cimri jegyz6krinyvben foglaltak alapjin
6llapitja meg.
Jdrddnhina Kdzs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6g elrendeli a hatdrozat kdzzetetelet Jhrdilthitza Kozsdg
0 nkorm6ny zat hir detotSblilj 6n 6 s a www

A

j ardanh aza. hu ho nl apj rin.

hatftrozat ellen annak meghozatalflt6l szdmitott 3 napon beliil a kcizponti nevjegyzdkben szereplo

vdlaszt6polg6r, jeicilt,

jeldlo szewezet, tov6bb6 az tigyben 6rintett term6szetes

6s

jogi szem6ly, jogi

szem6lyis6g n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben a Borsod-

Abail-Zempl6n Megyei Teriileti V6laszt6si Bizottsrighoz cimzett,

de lfudilnhdza

Kozsdg Helyi

IV. Bdla ft 27,, fax: 06-48-444-753, e-mail:
eloterjesztett fellebbez6st nyrijthat be. A fellebbez6st rigy kell

Vdlasztrlsi Bizotts6gn6l (3664. Jdrddnhdza,
iegyzo@iaulanhazaJl-online.hu)

benyrijtani, hogy az legkdsobb 2019. okt6ber 17. napjtn (csiitorl6k) 16.00 6rriig meg6rkezzen. A
hatdrido jogveszt6.

A v6lasztdsi bizotts6gnak av6laszt6s eredm6nydt meg6llapit6 dontdse ellen

C

b

a) a

szavazatszhmlill6 bizotts6g szavaz6kdri eredm6nyt meg6llapito dontds6nek torvdnysdrto

volt6ra, vagy

b) a szavaz6kori
szab6lyok me

A

g

eredmdnyek dsszesit6s6re 6s a v6laszt6si eredm6ny meg6llapitdshra vonatkoz6
s

6rt6s 6re hivatkoz6s

s

al lehet fellebb ez6st benyrij tani.

szavazatsztmlill6 bizottsdg szavaz6kori eredmenyt meg6llapit6 dont6se ellen csak a v6laszt6si

bizotts6gnak avillaszthsi eredm6nytmegtilapit6 ddnt6se elleni fellebbez6ssel egyiitt van helye.

A fellebb ez6snek tartalmaznia kell

a) ak6relem Ye.223. $ (3) bekezddse szerintlalapi6t,
b) a k6relem benyrijt6jdnak nev6t, lakcim6t (sz6khelyet)

es - ha a

lakcim6t6l (szdkhely6tol) elt6r -

postai 6rtesit6si cim6t,

c) a kerelem benyirjt6j6nak szemdlyi azonosit6jfrt. illetve ha a kiilfolddn 6lo, magyarorszttgt
lakcimmel nem rendelkez6 v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a
szemdlyazonoss6g6t igazol6 igazolvhny6nak tipus6t 6s sz6mdt, vagy
szerv ezet

A

es

jelol6

szewezet vagy m6s

etdben a bir6 s 6gi nyilv6ntart6sba-v6teli szdmht.

fellebbezls Iartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszhmffi vagy elektronikus 1ev61cim6t, illetve

kdzbesit6si megbizottj6nak nevdt 6s telefaxszhmhtvagy elektronikus levdlcfm6t.

Az eljhrhs tdrgyinSl fogva illet6kmentes.

Indokol6s
,

A helyi onkormfinyzati kdpviselok 6s polg6rmesterek v6laszt6shr6l s2616 2010. 6vi L. tdrvdny (a
tov6bbiakban: flvjt.) 13. $-a szerint az egylni list6n k6pviselok azok a jeloltek lesznek, akik a
megv1lasilhato k6pviselok sz6ma szerint a legtobb 6rv6nyes szavazatot kapt6k. Szavazategyenl6sdg
eset6n sorsol6ssal kell meg6llapitani, hogy az egyenlo sz6mi szavazatot ei6rt jeloltek koziil melyik

Ha az egyeni lista jeloltjdt polg6rmesternek megv|lasztott6k, az egydnt list6r6l
t<irolni kell, 6s hely6be a kovetkez6 legtobb szavazatot el6rt jelolt 16p.
szerez mand6tumot.

Az Ovjt. 4. $-a alapj1n a 10 000 vagy enn6l kevesebb lakosri telepi.il6s - egydni listds v6laszt6si
rendszerben - egy v6laszt6kertiletet alkot, amelyben a k6pviselok sz6ma:

a) 100 lakosig 2 f6,
b) 1000 lakosig 4 fo,
c) 5000 lakosig 6 f6.

d) i0 000lakosig 8 f6.

T

A Ve. 306. $ (2) bekezddse drtelmdben

a helyi v6laszt6si iroda vezet6je az 6ltaI6nos vflaszt6s 6v6ben

febru6r 15-ig hat6rozatban Sllapitja meg

a

kdpvisel6-testtilet megvillasdand6 tagjainak

Jhrdftnhtna Kozsdg Helyi Vrilaszt6si Iroda Vezetdj6nek

szhmdr-.

a 2019. februrir 13. napjdn kelt, JHl673-

912019. iktat6sz6mu hatdrozata 6rtelm6ben Jdrddnhdza telepiildsen

a

megviiasztando telepiil6si

rinkormdnyzati kdpviselok szama 6 fo.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6se rdgziti, hogy a v6laszt6si

bizotts6gok

a

v6laszt6polg6rok fiiggetlen,

krzttr6lag a torv6nynek al6rendelt szervei, amelyeknek els6dleges feladata

a

v6laszt6si eredm6ny

meg|llapitftsa, a v6laszt6sok tisztasdgdnak, torv6nyessdg6nek biztosit6sa, a pdrtatlans6g 6rvdnyesit6se
6s sziiks6g eset6n av6laszt6s torvdnyes rendjdnek helyre6llit6sa.

A Ve. 44. $ (1) bekezddse 6rlelm6ben avillasztdsi bizotts6g azijgy 6rdem6ben hatirozatot, az eljfuils
sor6n felmertilt minden egydb k6rd6sben jegyz6kdnyvbe foglalt ddnt6st hoz.

A Ve. 199. $-a kimondja, hogy a szavazatszilml6lo bizottsttg a szavazatokmegszilmlttl6srit kovet6en
me g 6l I ap itj a a v 6las iltts szav az6kd ri ere dmdny 6t.
A Ve. 202, $ (1) bekezd6se szerint a szavaz6kori, valamint a vilaszt6si eredm6nyrol jegyzokonyvet
kell kdsziteni.

A Ve. 3074{. $ (1) bekezd6se

drtelmdben a helyi vt.iraszthsi bizotts6g

a szavaz6kciri jegyzokonyvek

alapi|n <lsszesiti a polg6rmester-v6laszI6s, valamint az egy6ni list6s v5lasztds vagy az egyeni
vdlaszt6kertileti v6laszt6s szavazokriri eredmdnyeit, 6s meg6llapitja avillasztds eredmenyet.

A telepiildsi onkorm6nyzati kepvisel6 v6lasztds eredm6ny6nek meg6llapit6s6ra

szolgLil6

mintdjdt a helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6sdn, valamint

dnkormrinyzati k6pvisel6k v6lasztds6n

a

vfiasztdsi irod6k

hat6skdr6b

e

jegyzokonyv

a

nemzetisdgi

tarlozS feladatok

vegrehajt6sdnakrcszletes szabflyair6l 6s avillaszthsi elj6r6sban haszn6land6 nyomtatv6nyokr6l sz6l6
20 I 20 19 .(Y II. 3 0. )IM

rendelet

A Helyi Yillasztitsi

Bizotts6g a fenti rendelkez6seknek megfelel6et

3

2. mell6klete 6llapitj a meg.

alapjan osszesitette Jdrddnhlza telepi.ildsen
szavazatokat ds meg6llapitotta

,,Jegyzokdnyv
j

a

a vtiasztds

a

a

szavaz6k<iri jegyz6konyvek

telepiildsi onkorm6nyzati kdpvisel6kre leadott

eredm6nydt, melyet k6t eredeti p6ld6nyban elk6szftett

teleptil6si dnkorm6nyzati k6pviselok vfulasztilsinak eredm6ny6r6l" cfmu

egyz6konyvbe foglalt.

4-

A Helyi Yfilasztdsi Bizotts6g

a fentiekre

tekintettel a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint hatdrozott.

A Ve. 49. $ (2) bekezdds 6rtelm6ben a v6laszt6si bizotts6g a hatdrozattfi - a szem6lyes
kiv6tel6vel

-

adatok

nyilv6nossdgra hozza. Nem min6stil szem6lyes adatnak a jelolt, a je1<i16 szervezet, a

mddiaszolgdltat6 6s

a

sajt6term6k neve.

A Helyi V6laszt6si Bizottsdg a nyilv6noss6gra

hozatal

tekintet6ben a rendelkezo rdszben foglaltak szerint int6zkedett.

A Helyi V6laszt6si Bizotts6g hatdskore eshatilrozata

a

Ve. 14. $ (1) bekezd6s6n, a 44-49. g-ain, a200.

$-6n, a 307/}{. $ (1) bekezd6sdn, 6s az Ovjt. 13. $-6n, valamint a helyi onkormfnyzati k6pviselok ds
polg6rmesterek v6laszt6s6n, valamint a nemzetis6gi onkormfnyzati k6pviselok vdlaszt6s6n av6lasztdsi

irod6k hat6skdr6be tartoz6 feladatok vdgrehajt6sdnak rlszletes szab6lyair6l ds a vtiasztdsi elj6r6sban
haszn6land6 nyomtatv6nyokr6l sz6l6 2012019.(VII.30.)IM rendelet 32. melldkletdn alapul.

A hat6rido

szhmitilshra a Ve. 10. $-6ban foglalt rendelkezdsek vonatkoznak.

A jogorvoslatr6l sz6l6 tfijekoztaths aVe. 221.5 (1) bekezdds6n, a 223. S (1) bekezd6sdn, a 224. S 0)(4)bekezddsein, a 225. $-6n, a241. $ (1)-(2) bekezd6s6n, es a307lP. $ (2) bekezdds c) pontj6n alapul.

Az illetdkmentess6gr6l szol6 t6j6koztat6s az rlletekekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. torveny 33. $ (2)
bekezd6s 1. pontj6n alapul.

Jdrd6nh6z ,2019. okt6ber 14.
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Sz6m6 p6lddny

okt6ber h6 14. napjdn, 2 db szavaz6kori jegyz6konyv alapjdn, a helyi v6lasztilsi bizottsdg hivatalos helyis6g6ben:

JArdAnhAza,lV. B6la Ut 27.
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A v6laszt6s eredm6nYe:
1. A v6laszt6s eredm6nyes
listd16l

2.A

3. A megvdlaszthat6 k6pvis"l6k
sza m a:

torolt
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