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A TarjSni lFlelyi V6laszt6si Bizotts6g a helyi onkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polgSrmesterek
2019. okt6ber 13. napjdra kitrizott v6laszt6sfn haszn6land6 helyi iinkormfnyzatik6pvisel6-
v6lasztfs szavazfilapjfinak adaltartalmhl a mell6kelt hitelesitett sz:,avaz6lap-minta szerint

j 6v 6h agyja.
Jelen hat6rozat ellen a kcizponti n6vjegyzdkben szerepl6 v6laszt6polgrlr, jeldlt, jelol6 szerve-
zet, tovfhbh az igyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi sz;em6lyis6g n6lkiili szewezet
jogszabillys6rt6sre hivatkoz5ssal szem6lyesen, lev6lben vagy elektronikus dokumentumk6nt
bir6s6gi feltilvizsg6lat irfinti k6relmet nyfijthat be. A bir6s6gi feliilvizsg6lat irSnti kdrelmet a
hatSrazatot hoz6 vdlaszthsibrzottshgnill (283r Tarjfn, R6k6czi F. u. 39.; jeg\tzo@taian.hu)
lehet benyrijtani tigy, hogy az legk6s6bb ahatinozat meghozatal6t kiivet6 napon megdrkezzen
a v6laszt6si bizottsSghoz. A bir6s6gi feltilvizsg6laL irfnti k6relem benyrijtSsdra vonatkoz6 ha-
t6rid6jogveszt6, amely ahataridl utols6 napjfn, azaz2019. szeptember l9-6n 16.00 6rakor
j6r le.

A bir6s6gi elj6r6sban a jogi k6pviselet kcitelez6. A jogi szakviz"sgdval rendelkez6 szemely
sajSt tigy6ben iigyv6di k6pviselet n6lkiil is elj6rhat.

A bir6s6gi feliilvizsg6lat irdnti k6relem elektronikus dokumentumk6nt val6 benffit6sa esetdn
a k6relem benyrijt6jrinak jogi k6pviseldje min6sitett elektronikus altirhs5,vallStja el a k6rel-
met. Az elektronikus dokumentumk6nt benyrijtott k6relem mellekleteit oldalhri milsolatban
elektronikus okirati form6ba kell alakitani.

A bir6s6gi eljhrhs nem t5rgyi illet6kmentes. A bir6shgi felilvizsgii.lat ir6nti k6relem benyfjt6-
j ft thr gyi illet6k- felj e gy z6si j o g ill eti meg.

A b ir6 s 6gi feltilviz s 96l at ir fnti k6rel emnek 1.artalmazni a kel I :

- av6laszt6si e1jdr6sr61 sz6l6 2013.6vi XXXVI. trirv6ny (tov6blbiakban: Ve.) 223.9 (3) be-
kezdds szerinti alapj 6t,
- a k6relem benffit6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6!
- a k6relem benyrijt6jiinak szem6lyi azonosit6jilt, illetve ha a kijLlfolddn 616, magyarcrszdgi
lakcimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a magyar
fllampolgfushghligazol6 okirat6nak tipusdt 6s szhmfrt, vagy jelcilS szewezetvagy mds szerve-
zet esetdben a bir6sSgi nyilv6ntart6sba-v6te1i szhmdt.

A bir6s6gi feliilvizsg6lat irinti k6relem tartalmazhatja benyujt6j6nrak elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s elektronikus lev6lcimirt. A bir6sdgi feliilvizsg6lat
irSnti k6relemben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.

Av6|aszt6sibizotts6gabejelente,.,"'offiff,.'*t6k_annakajeloltnekvagylist6naka
kiv6tel6vel, amelynek nyilv6ntart6sba v6tel6t joger6sen elutasitottrik - sorrendj6nek sorsol6s5t



a jeldltek, illetve list6k bejelent6s6re rendelkezesre 6116 hat6mapron 16.00 6ra utinv6gzi el.
Ha a sorsol6st k<jvet6en valamely jeldltet vagy list6t nem vesznek nyilvfnt g|rthsba, rrugy uUUOt
t<irtilnek, a szavazolapon szerepl6 jel<iltek, illetve list6k egymri.shoz viszonftott s#endje
nem v6ltoz,ik. A szavaz6lapon a jelolteket, list6kat folyamatos sorsz6moz6ssal ell6tva kell
feltiintetni.

A Ve. 160.$-a szerint a szavaz6lapon a jeloltek, illetve list6k av1llaszthsi bizotts6g 6ltal kisor-
solt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 162.$ (1) bekezd6se alapjin a szavaz6lap adattartalmfut a villaszthsi bizotts6g hagyja
jov6 azt k<ivet6en, hogy valamennyi bejelentett jekilt, illetve listz nyilv6ntart6sba-v6tele-iir-
gy 6b an hathr o zatot hozott.

ATarjini Flelyi Y|lasztdsi Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB) valamennyi bejelentett jelilt nyil-
vrintartrisba v6tel6r6l drint6st hozott.

A jeldltek sorrendj6nek a sorsol6s6t a HVB a2019. szeptember 9-i til6s6n elvlgezte.
A HVB megilllapitla, hogy
a) a kinyomtatott szavaz6lap-mintSn a jeldltek a HVB 5ltal kisrorsolt sorrendben szerepel-

nek.

b) a kinyomtatott szavaz6lap-minta megfelel a Ve. 161.g-5ban foglaltaknak: valamennyi
jelcilt neve nagybetrivel, azonos bettitipussal 6s azonos betiimdretben keriilt felttintet6sre.

A fentiek alapjdn a HVB a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint dcirrtdtt.

A Ve. 162.5 Q) bekezd6se szerint, ha a szavazolap adatlutalmrinift jdvhhagydsrit kcjvet6en -jogorvoslati ddnt6s vagy a nyllvSntart6sb6l va16 torl6s krivetkezt6ben - megyfltozlk a szava-
z6lap adattartalma, a v6laszt6si bizotts5g rijabb j6vhhagyds6ra ninr;s saiks6g, a v6laszt6si iro-
da gondoskodik a v6ltoz6sok ifivezetl,slrol a szavaz6lapon, 6s en6l thjdkoziatja a jeldl6 szer-
vezeteket 6s a fiiggetlen jelolteket.

Ahatfuozat - fentieken tril - a Ve. 44.$ (1) bekezd6s6n 6s 46.g-6n alapul, a jogorvoslati jogot
a Ve. 240.9 -abiztositja.

A bir6sSgi fehilvizsg6l at irinti k6relem benyfjt6s5ra vonatkoz6 szab6lyokat a Ve. 223-225.5-
atartalmazza, frgyelemmel a Ve. 10.$ (1)-(3) bekezd6s6re. A bir6s,5gi feliilvizs g1latik6relmet
a Ve. 240.9 (2)bekezdese alapj6n a Gy6ri itelOtabbbirilljael.

Az illet6kfizet6sr6l sz6l6 t6j6koztaths az illetdkekr(il s26161990. tivi XCIII. trirv6ny 37.$ (1)
bekezd6s6n, 39.$ (3) bekezd6s c/ pontj 6n, 62.g (1) bekezd6s s) pontj6n, illetve a t egtekOtb
B ir6 s 69 2 I 20 1 0 . Glr. 23 .) ko zi gaz gatisi j o ge gys 6 gi hat6r o zatin al ap ul.

Tarjin, 2019. szeptember 1 8.
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Erv6nyesen szavazn i legfeljebb 6 ;eliiltre lehet!
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