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l-f4+ 12019. (IX.9.) HVB hatdrozat

A Tarj6ni Helyi Y6laszt6si Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB)

ARENDAS ATTILA
n6met nemzetis6gi egy6ni jeliilteto a Komirom-Esztergom Megyei N6met Kisebbs6gi 6n-

kormfnyzatok Sziivets6g6nek k6pviseld-jeliiltjek6nt

nyilvintartisba veszi.

Jelen hat6rozat ellen - jogszabillys6rt6sre tdrt6n6 hivatkoz6ssal * a meghozatalfit6l szimitott 3

napon beliil a Teriileti YillasztSsi Bizotts6gnak crmzett (2800 Tatabfnya, F6 t6r 4.), de a HVB-
n61 el6terjesztett fellebbez6ssel 6lhet a kdzponti n6vjegyz6kben szerepl6 v6laszt6polgrlr, jelOlt,
je1616 szewezet, tov6bb6 azigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkti-
li szewezet. A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben, vagy elektronikus 1ev61ben (2891 Tarjhn,
R6k6czi F. u. 39.; email: iegvzo@tarjan.hu) rigy kell benyfjtani, hogy az a jogveszt6 jogorvos-
latihathridllejdrthig (2019. szeptember l2-dn 16.00 6r6ig) meg5rkezzen a HVB-hoz. A felleb-
b ez6 snek tartalmaznia kell
a) a jogszab6lys6rtdsre tdrt6n6 hivatkoz6s alapjirt,
b) akerele,n benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khe1y6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) eltdr
- postai 6rtesit6si cim6t,
c) akdrelem benyrijt6janak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a kiilftild<in 616, magyarcrsz6gi lak-
cimmel nem rendelkezo v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar 6l-
lampolgrirsilgirtigazol6 okirat6nak tipus6t 6s sz6m6t, vagy je1616 szewezet vagy mds szewezet
eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-v6teli szitm6t.
A fellebbez5s tartalmazhatja benyujt6janak elektronikus 1ev61cim6t, illetve k6zbesit6si megbi-
zottjinak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t. A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonlt6kok is fel-
hozhat6k. A fellebbez6s illet6kmentes.

. Indokolis

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 20II.6vi CLXXIX. torv6ny (tovdbbiakban: Nektv.) 50.9-a sze-
nnt az egyes nemzetis6gek kdzvetlen v6laszt6ssal a kozs6gben, a v6rosban telepiil6si nemzetis6-
gi dnkormanyzatot hozhatnak l6tre.

A Nemzeti Y6laszI6si Bizotts6g av6laszt6stkit(tz6 18312019. szitmihatirozathban - avillaszthsi
e1j6r6sr6l sz6I6 2013. 6vi XXXVL trirv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 316.9-a alapjin-TaqSnkdz-
s6gben a n6met nemzetis6gi <inkormanyzati k6pvisel6-jelolt illlitilshoz sziiks6ges a1tnlfisok sz6-
mht 25 db aj6nl6sb an illapitotta meg.

Arend6s Attila a Kom6rom-Esztergom Megyei N6met Kisebbs6gi dnkorm6nyzatok Sz6vets6-
g6nek k6pvisel6jel6ltjek6nt - a jelOlt bejelentds6re nyitva 6116 tdrv6nyes hat6rid6ben - a2019.
szeptember 4-6n rendelkez6s6re bocs6tott ajdnl6iveket 2019. szeptember 9-6n hi6nytalanul lead-
ta aTaqhni Helyi YfilasztSsi lrod6ban 6s azE3 jehi nyomtatv6nyon kdrte telepiil6si n6met nem-
zetisdgi dnkormrinyzati kdpvisel6jekiltk6nt tdrt6n6 nyilvrlntart6sba v6tel6t a nemzetrs6gi dnkor-
mhny zati k6pvi se I 6k 20 | 9 . 6v i illtalfnos v61 aszt6s iin.



A Ta{6ni Helyi v6laszt6si kodaazdtadottaj6nl6sokat 31 db 6rvdnyes aj6nl6sig ellen6rizte 6smegdllapitotta, hogy az 5wdnyes ajdnl6sok iz6ma el6ri, meghaladl'a a ilt<ittseghez sziiks6ges
mennyis6get.

A Ve' 132'$-a alapjan az illet6kes villasztilsibizotts6g minden, a t6rv6nyes felt6teleknek megfe-lel6 jeldl6 szetvezeret" jeldltet, illetve list6t - legk6sd-bb a bejelent6s6t krtvet6 negyedik napon -nyilv6ntartfsba vesz. A Ve 3 18. $ (2) bekezd6se szerint a teiepiil6si nemzetisegi <inkorm6nyzati
j el 6 ltet a helyi v Slasztdsi bizottsilg veszi nyilv 6ntart6sb a.

Mindezek alapjan - tekintettel ana,log{ a je16ltt6 v6l6s jogsz abillyr felt6telei fenn6llnak -, avilasztdsi bizottsag a rendelkez6 r6szben fogLltuL szerint iontott aietott nyilv1ntart6sba v6tel6-
16l.

A 
-hatfirozat 

a fenti jogszab6lyhelyeken tul a ve. r24.$-6n,31s.$ (2) bekezd6s6n, a jogorvoslat-
16l sz6l6 thj5koztatSs a ve. 221.$-6n, 223-225.5-ain 6s a 330.g Qi aercza6g c) pontjrin, az ille-t6kmentessegazilletekekr6l sz6l6 1990. evi xcru. t<irv6ny 3:.g-u (2)bekezd6s6nek t. pontj6n
alapul.

T aqin, 2019. szeptember 9. ,ti
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