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Jdrddnhtza Kcizsdg Helyi Y6laszt6si Bizotts6g a roma nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 2019.

okt6ber 13. napjfin tartott i.il6s6n avhlasztitsi elj6r6sr6l sz6l6 2073. 6vi XXXVI. trirvdny (tov6bbiakban:

Ve.) 200. $-6ban 6s 328. $-6ban meghatdrozott hat6skdrdben eljfirva a telepiil6si nemzetis6gi
onkormSnyzati k6pvisel6k 2019. 6vi 6ltal6nos villaszthshn Jitrddnhaza teleptil6sen a telepiil6si
nemzetisdgi <inkorm6nyzati kdpvisel6k v6laszt6sa eredm6nydnek meg6llapithsatdrgyabanmeghozta a

kiivetkez6

hatirozatot:
Jfrdilnhtza Kozs6g Helyi V6laszt6si Bizotts6g a telepiil6si nemzetisdgi onkormfnyzati k6pvisel6k
2019. okt6ber 13. napjfua kituzott v6lasztds6n Jhrddnhdza telepi.il6sen a roma telepiil6si nemzetis6gi

onkorm6nyzati k6pvisel6k villasztdsfinak eredm6ny6t

a jelen hatdrozat 1.

mell6klet6t kepezo

,,Jegyz6konyv a telepiil6si nemzetisdgi dnkormdnyzati kdpvisel6k villaszthsdnak eredmdny6r6l" cimii

jegyzokdnyv szerint 6llapitja meg.

A JarddrhdzaKozslg Helyi
O

V6laszt6si Bizotts6g elrendeli ahatdrozatkdzzetetelet Jdrddnhdza Kdzs6g

nko rmdny zata hir det6tdbl6j 6n 6 s a

A

www j

ard anhaz
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ho nl apj 5n.

hatdrozat ellen annak meghozatalitol szdmitott 3 napon beli.il a kdzponti nevjegyzekben szereplo

v6laszt6polg6r, jelolt,

jeldlo szervezet, tov6bb6 az tigyben 6rintett termdszetes

6s

jogi

szem6ly, jogi

szem6lyisdg n6lkiili szervezet szem6lyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus levdlben a Borsod-

Abat\-Zempl6n Megyei Teri.ileti Y6laszt6si Bizotts6ghoz cimzett, de J6rdffi6za Kdzslg Helyi

ie$zzo@iardanhaza.t-online.hu)

IV.

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

V6lasztrisi Bizottsrign6l (3664. Jdrddnhdza,

B61a

benyrijtani, hogy az legkdsobb 2019, okt6ber I7 . napjfun (cstitortok) 16.00 6rdig megdrkezzen.

A fellebbez6snek tafialmaznia kell

a)

aYe.223. $ (3) bekezd6se szerinti alapjdt,

.)

d-

b)

a k6relem

benyrijt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khelydt) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) eltdr postai 6rtesitdsi cim6t,

c) a k6relem benyrijt6j6nak szemdlyi azonosit6jdt illetve ha a kiilftildcjn dl6, magyagsz1gi
lakcimmel nem rendelkez6 villasztopolghr nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a
szemllyazonoss6g6t igazolo igazolvdny6nak tipus6t 6s szhmdt, vagy
szerv ezet eset6ben a bir6 s6gi

A

jelold szervezetvagy

m6s

nyilv6ntart6sba-vdteli sz6mtfi..

fellebbezls tartalmazhatja benyrijt6j6nak telefaxszSmift vagy elektronikus levdlcfm6t, illetve-

k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t 6s telefaxszdmdtvagy elektronikus lev6lcim6t.

Az
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afis t6r gy 6n6l

fo

gva illetdkmentes.

Indokolris
A Nemzeti YSlasztdsi Bizotts6g 2019.jrilius 30. napjrin kelt lg3/2019. szitmi hatdr ozat|val a B orsodAbaij-zempl6n megyei Jhrddnhdza telepiresen a roma nemzetisdg tekintetdben kitrizte teleprildsi
nemzetis6gi dnkorm6nyzati k6pvisel6k v6laszt6s6t.

A

hatilrozat 6rtelm6ben

a

megv6laszthat6

k6pvisel6k sz6ma 5 fii.

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 20lL 6vi CLXXIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Nek.tv.) 65. g-a szerint

a

telepiil6si nemzetis6gi cinkormilnyzati k6pvis el6k vhlasztdsa eredm6nyes, ha legal6bb annyi jelolt
kap
szavazatot, mint a megvillaszthat6 k6pvisel6k szdma. Kdpviselok azok ajeloltek lesznek,
akik az
eredm6nyes v6laszt6son a megviiaszthat6 k6pvisel6k szdma szerinti legtitbb szavazatot
kapj6k,
Szavazategyenl6s6g esetdn sorsoldssal
j eloltek kciziil

kell meg6llapitani, hogy az egyenlo szttmi szavazatot

eler1,

melyik szerezmand6tumot.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6se figzitl

hogy

a

vilIasztdsi bizottsdgok

a

vhlasztopolg6rok ftiggetlen,

krzdt6lag a torv6nynek al6rendelt szervei, amelyeknek elsodleges feladat a

a

vfiaszt6si eredmdny

megdllapitdsa, a villasiltisok tisztas6g6nak, t6rv6nyess6g6nek biztosit6sa, a pirtatlans6g drv6nyesit6se
ds szi.iks6g eset6n a v ilrasztds t<irv6nyes rendj 6nek helyre6llit6sa.

A Ve. 44. $ (1)

bekezd6se 6rtelm6ben a v6las/t6si bizotts6g az :irgy 6rdem6ben hatfirozatot,

az eljtr1s

sordn felmertilt minden egy6b k6rd6sben jegyzokdnyvbe foglalt d<int6st hoz.

A Ve. 202. 5 (1) bekezddse szerint a szavaz6kriri, valamint a vfiaszt6si eredm6nyrol jegyz6kcinyvet
kell k6sziteni.

q

t-

A Ve, 328. $ rcgzitr, hogy a telepiildsi

nemzetisdgi onkormdnyzati vilaszt6s eredm6ny6t a helyi

v6laszt6si bizottshg 6llapitj a meg.

A teleptil6si nemzetisdgi cinkormtnyzati k6pviselo v6lasrt6s eredm6ny6nek meg6llapitilsira szolgillo
jegyzokcinyv mintdjdt a helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6lasztfsfn, valamint a
nemzetis6gi onkormdnyzati k6pvisel6k vdlasztfsin a villasztdsi irod6k hat6skcir6be tar1roz6 feladatok
vdgrehajt6sdnakreszletes szab6lyairol ds avfiasztdsi elj6rdsban haszniiand6 nyomtatv6nyokr6l sz6l6
20 12019,(YIL

A Helyi

3

0.)IM rendelet 3 8. melldklete 6llapitj

a meg,

V5laszt6si Bizotts6g a fenti rendelkezdseknek megfelel6en megsz6molta a roma teleptil6si

nemzetisdgi onkormitnyzati kdpvisel6kre leadott szavazatokat
eredmdnydt, melyet

kdt eredeti

6s

meg6llapitotta

pdld6nyban elk6szitett ,,Jegyzokonyv

a telepiildsi

a

villasztits

nemzetis6gi

onkorm6nyzati k6pvisel6k v6lasztdsrinak eredm6ny6r6l" cimri jegyzokonyvbe foglalt.

A Helyi Yfiaszt|si Bizotts6g

a

fentiekre tekintettel a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint hatdrozott.

A Ve' 49. $ (2) bekezdds 6rtelmeben a v6laszt6si bizottsttg a hatdrozatdt - a szem6lyes adatok
kivdtelevel - nyilv6nossdgra hozza. Nem min6si.il szemdlyes adatnak a jelolt, a jel6lo szervezet, a
mddiaszolg|ltat6 ds a sajt6term6k neve. A Helyi V6laszt6si Bizotts6g a nyilv6noss6gra hozatal
tekintet6ben a rendelkezo rlszben foglaltak szerint int6zkedett.

AHelyiYd'lasztitsiBizotts6ghatriskcire 6shatirozataaVe. 14. $ (1)bekezd6sdn,a44-49. g-ain, a200.
$-6n, a 328. $-6n, a Nektv. 65. $-6n, a helyi onkorm6nyzati kdpviselok 6s polg6rmesterek v6lasztiis6n,
valamint a nemzetisdgi onkormtnyzati k6pviselok vilasztdsdn avtiasztfusi irod6k hat6skdr6be tartozo

feladatok v6grehajt6s6nak r6szletes szabillyair6l

6s a

vhlaszt1si eljdr6sban haszn6land6

nyomtatv6nyokr6l sz6l6 20120I9.(YII.30.) IM rendelet 38. mell6klet6n, valamint a Nemzeti Yhlasztfsi

Bizotts6g 18312019.

szftm:ia

hatirozatdn alapul.

A hatfuidl

szdmitdsdra

a Ve. 10. g-riban foglalt

rendelkezdsek vonatkoznak.

A jogorvoslatr6l sz6lo t|jekoztatds aVe. 221. S (1) bekezddsdn, a 223.5 (l) bekezd6sdn, a 224.5
0)(4) bekezd6sein, a225. $-6n 6s a 330. $ (2) bekezd6s c) pontj6n alapul. Az illet6kmentess6gr6l sz6l6
tajdkoztatds az illetdkekrol s2616 1990. 6vi

XCIII. tcirvdny 33. $ (2) bekezd6s l. pontj6n alapul.
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HVB elniik

A Jfrddnh 6za Kdzs6g Helyi Vflasztf si Bizotts
38/20 I 9.(X .14 ;S hathrozat m ell6klete
(2 0/2 0 I

d

g

9. (f/II. 3 0.) IM r endelet 3 8. melldklete szerinti j egyzdkdnyv)

JEGYz6KdNw A TELEPULEsI

EMZETISEGI 6N KoRMANYZATI xEpvTsTI6x

N

vALqsaAsAnnx enrouEnyf n6l noun neuzensEc
BoRsoD-ABAUT-zrM pLEN megye

.

sz6m[ p6ld6ny

JSrd5nhSza
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