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Jfrdhnh|za Kiizs6g Helyi V6laszt6si Bizottsilga a 2019. okt6ber 13. napjhn tartott iil6s6n a villasztdsi

elj6r6sr6l sz6l6 2073. dvi XXXVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 200. g-6ban 6s 307A{. g-6ban

meghal|rozott hat6skdr6ben elj6rva a helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgrlrmesterek 2019. 6vi

6ltal6nos vftlaszths6n Jhrddnhaza teleptilesen a polg6rmester v6lasrt6sfu6l kdsziilt szavaz6kori

jegyz6konyvek alapj6n a polg6rmester v6laszt6s eredm6ny6nek meg6llapitilsa tfurgyihan meghozta a

kovetkezo

hathrozatot:

Jfuddnhdza Kozsdg Helyi Vdlaszt6si Bizotts6g a helyi rlnkorm6nyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek

2019. okt6ber 13. napjdra kitrizcitt vdlasztilsfin Jfirdftthdza telepi.il6sen a polg6rmester v5laszt6s6nak

eredm6ny6t jelen hatdrozat 1, mell6klet6t kepezo,,Jegyz6krinyv a polgdrmester-v6lasztiis

eredmdny 6ro l " cimu j e gyzokonyvb en fo glaltak alapj 6n iilapitj a meg.

Jhrdftnhdza I(ozs6g Helyi V6laszt6si Bizottsdg elrendeli a hatdrozat kdzzetetelet Jdrdfnhaza Kozseg

0 nkorm6ny zat hir detothblaj 6n d s a www j ard anhaza. hu ho nl apj 6n.

A hatftrozat ellen annak meghozatalilt6l szdmitott 3 napon beltil a k<izponti n6vjegyz6kben szereplo

v6laszt6polg6r, jelolt, jel616 szervezet, tovhbbd az igyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi

szem6lyisdg n6lkiili szewezeL szemdlyesen, lev6lben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben a Borsod-

Abaij-Zempldn Megyei Teri.ileti Yillasztttsi Bizotts6ghoz cimzett, de J6rd6nh6za Kdzslg Helyi

V6lasztdsi Bizotts6gn6l (3664. Jdrdfnhina, IV. B6la ft 27., fax: 06-48-444-753, e-mail:

jegyzo@jardanhaza.t-online.hu) el6terjesztett fellebbez6st nyrijthat be. A fellebbez6st rigy kell

benyrijtani, hogy az legk6sobb 2019. okt6ber 16. napjan (szerda)16.00 6r6ig meglrkezzen. A hat6rid6

jogveszto.

A v iiasztdsi bi zotts 6gn ak a v 6laszt6s eredm6nydt me 96l lapit6 dont6 se ellen



a) a szavazatszdmlill6 bizotts6g szavaz6kdri eredmdnyt megSllapit6 dont6sdnek torv6nyserto

volt6ra, vagy

b) a szavaz6kdri eredm6nyek dsszesit6sdre 6s a vSlaszt6si eredm6ny meg6llapitisdra vonatkoz6

szab6lyok megs6rt6s6re hivatkoz6ssal lehet fellebbez6st benyrijtani.

A szavazatszdmlSlS bizottsdg szavaz6kdri eredmdnyt meg6llapit6 dcint6se el1en csak a vttlasztitsi

bizottsrlgnak av6laszt6si eredmdnytmeg6llapit6 ddnt6se elleni fellebbez6ssel egyiitt van helye.

A fellebbez6 snek tartalmazni a kel I

a) a k6relem Ye.223. g (3) bekezd6se szerinti alapjtt,

b) a k6relem benyrijt6jfnak nev6t, lakcimdt (szdkhely6t) ds - ha a lakcim6tol (szdkhelydtol) elt6r -

postai 6rtesitdsi cim6t,

c) a kerelem benyrijt6jdnak szem6lyi azonosit6jlt illetve ha a kiilfcjldon 61o, magyarorszftgi

lakcimmel nem rendelkez6 vhlasil6polghr nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a

szemllyazonoss6g6t igazolo igazolvdny6nak tipus6t es szitm6t, vagy jel<ilo szervezet vagy m6s

szerv ezet es etdben a bir6 s 6gi nyilv6ntart6sba-v6te li sz6m6t,

A fellebbezes tartalmazhatia benyrijt6j6nak telefaxszdmit vagy elektronikus lev6lcimdt, illetve

k6zbesit6si megbizottjhnak nev6t 6s telefaxszhmhtvagy elektronikus lev6lcim6t.

Az eIj ar 6s thr gy 6n6l fo gva illetdkmente s.

Indokol6s

A helyi onkorm6nyzati kdpvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszt6s6r6l sz6l6 2010. dvi L. tdrvdny (a

tov6bbiakban: Ovjt.) 12. $ (1) bekezd6se alapjiln a polg6rmestert a teleptilds v6laszt6polg6rai

kdzvetleniilvSlasztjilk Az Ovjt. 12. $ (2) bekezddse alapjanpolgdrmester az ajelolt lesz, aki a legtobb

6rv6nyes szav azatot kapta.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6se rcgzit| hogy a vSlasztSsi bizotts6gok a v6laszt6polg6rok fiiggetlen,

kizdr6lag a torv6nynek al6rendelt szervei, amelyeknek elsodleges feladata a v6laszt6si eredmdny

megfilapithsa, a v6laszt6sok tisztasdgdnak, torvdnyessdgdnek biaosit6sa, a pttrtatlansdg drvdnyesitdse

6s sziiks6g eset6n av|lasztds tdrv6nyes rendj6nek helyre6llit6sa,

A Ve. 44. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben avillaszthsi bizottsrig'azijgy 6rdem6ben hathrozatot, az eljirds

sor6n felmeri.ilt minden egy6b k6rd6sben j egyzokonyvbe foglalt ddnt6st hoz.

L



A Ve. 199. $-a kimondja, hogy a szavazatszftmlil6 bizottsdg a szavazalok megszitml6l6s6t kdvet6en

m e g 6l I ap itj a a v illaszths szav azSkdri er e dm6ny 6t.

A Ve. 202. $ (1) bekezd6se rogziti, hogy a szavaz6kdri, valamint a v6lasil6si eredm6nyr6l

j e gyz6konyvet kell kesziteni.

A Ve, 3074I. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a helyi villasztitsi bizottsdg a szavaz6kdri jegyz6konyvek

alapi|n dsszesiti a polg6rmester-v6lasztits, valamint az egy6ni list6s v6laszt6s vagy az egyeni

vdlaszt6keri.ileti v6lasztfts szavazokdri eredmdnyeit, 6s megdllapitja a v6laszt6s eredmenyet.

Az eredmdny meg6llapithsilra szolgitl6 jegyz6kdnyv mintrij6t a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s

polg6rmesterek viilasztlshn, valamint a nemzetisdgi onkormfunyzati k6pvisel6k vhlaszt6s6n avflasztdsi

irod6k hatdskordbe tartozo feladatok vegrehajt6s6nak rcszletes szabflyair6l 6s a villasztdsi elj6r6sban

haszn6land6 nyomtatv6nyokr6l szol6 2012019.(VII.30.)IM rendelet 3 1. mell6klete 6llapftja meg.

A Helyi Ytiasztirsi Bizotts6g a fenti rendelkez6seknek megfelel6et a szavaz6kciri jegyzokonyvek

alapi|n osszesitette Jdrdanhdza telepi.il6sen a polg6rmesterre leadott szavazatokat 6s meg6llapitotta a

v6laszt6s eredmdny6t, melyet kdt eredeti pdld6nyban elk6szitett ,,Jegyz6konyv a polg6rmester-

v6laszt6s eredmdnydrol" cimri j egyz6konyvbe fo glalt.

A Helyi Yillasztdsi Bizotts6g a fentiekre tekintettel a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint hathrozott.

A Ve. 49, $ (2) bekezdds 6rtelm6ben a v6laszt6si bizottsilg a hatdrozatdt - a szem6lyes adatok

kiv6teldvel - nyilv6noss6gra hozza. Nem min6stil szem6lyes adatnak a jeldlt, a jelolo szervezet, a

mddiaszolgiitat6 6s a sajt6term6k neve. A Helyi Ytlasztdsi Bizottsrig a nyilv6noss6gra hozatal

tekintetdben a rendelkezo rlszben foslaltak szerint int6zkedett.

A Helyi Yflaszlflsi Bizotts6g hat6skore eshattrozata a Ve. 14. $ (1) bekezdds6n, a 44-49, g-ain, a200,

$-an, a 307/I.{, $ (1) bekezd6s6n,6s az Ovjt. 12. $ (1) 6s (2) bekezdds6n, valamint a helyi

cinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6laszthsttn, valamint a nemzetis6gi onkormdnyzati

kdpviselok vilasztilsfrn a villasztdsi irod5k hat6skdr6be tartoz6 feladatok v6grehajt6s6nak r6szletes

szabfiIyairol 6s a vfiasililsi elj6r6sban haszniland6 nyomtatv6nyokr6l sz6lo 2012019.(VII.30.)IM

rendelet 31. mell6kletdn alapul. A hat6rid6 szftmit6sdra a Ve. 10. g-6ban foglalt rendelkez6sek

vonatkoznak.
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A jogorvoslatr6l s2616 thj6kona6s a Ve. 221. S (1) bekezd6s6n, a 223. 5 (1) bekezd6s6n, a 224. S 0)-
(4) bekezd6sein, a 225, $-6n, a247. $ (1)-(2) bekezd6s6n,6s a307lP. $ (2) bekezd6s c) pontj6n alapul.

Az illet6kmentess6gr6l s2616 t6j6koztatds az illetekekr6l s2616 1990. 6vi XCIII. torv6ny 33. $ (2)

bekezd6s 1. pontj6n alapul.

J 5r dinh6za, 2019. okt6ber 13.

+L_
Fazekas J6zsef

HVB elniik



A Jdrddnh ilza Kdzs6g Ilelyi Vf lasztf si Bizotts 6 g

3612019.(X. 13.) hatdrozat mell6klete

(20/20I9. (t/IL 30.)IM rendelet 31. melldklete szerinti jegyzdkonyv)
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K6szLilt 2019, 6v okt6ber h6 J.3. napj6n, 2 db szavaz6kori jegyz6kcinyv alapjdn, a helyi vdlasztdsi bizottsdg hivatalos helyis6g6ben:
JArddnhdza,lV. B6la 'it 27.
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Bo Rsol!'ABAtll-zttrl P Gtt megye

J6rdlnhAza

A polglmester-v6laszt6s eredm6nye:

| | O vdlaszt6s eredm6nytelen volt, mert a legtobb szavazatot szerz6 jeloltek azonos szdmI szavazatot kaptak.

ll-l l ral"szt5s eredm€nyes voh a megv6lasztott polg6rmester:

leve:

azonos[t6ja:

nemzetis6gi jelolt nemzetis6ge:
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