
Tarj 6ni Helyi Y fulaszthsi Bizottsfg
283I Ta46nR6k6czi Ferenc u. 39.

e-mail : i e ev zo @tar j an.hu

2612019. (IX. 18.) hathrozat

A Tarj6ni Helyi VSlaszt6si Bizotts6g a nemzetis6gi onkorm inyzatikdpviselSk 20lg.okt6ber
13. napiilra ldtriz<itt viiasztilsfunhaszn6land6 n6met nemzetis6gi,bnkormfnyzati k6pvisel6-
vflasztris sznvaz6lapjinak adattarlalm6t a mell6kelt hitelesitett szavaz6lap-minta szerint

j6v6hagyja.
Jelen hat6roiat ellen a ktizponti n6vjegyz6kben szerepl6 v6laszt6polgar, je16lt, je1616 szerve-
zel,tovilbbhazigyben 6rintettterm6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6gn6lktili szervezet
jogszabillys6rt6sre hivatkoz6ssal szem6lyesen, lev6lben vagy elelctronikus dokumentumk6nt
bfr6s6gi feliilvizsg6lat irdnti k6relmet nyfjthat be. A bir6s6gi feliiLlvizsg6l at irinti k6relmet a
hathrozatot hoz6 vSlaszthsibizottsdgnal (2831 Tarjhn, R6k6czi F. u. 39.; jeg:rzo@tarjan.hu)
lehet benffitani rigy, hogy az legk6s6bb ahatbrozatmeghozatallt kdvet6 napon meglrkezzen
a villaszthsi bizotts6ghoz. A bir6s6gi feliilvizsg6lat lr.hr$i k6relem lbenyfjt6s6ra vonatkoz6 ha-
t6rid6 jogveszt6, amely ahatarid(5 utols6 napjhn, azaz2019. szeptember 19-6n 16.00 6rakor
j6r le.

A bir6s6gi eljdr6sban a jogi k6pviselet kotelez6. A jogi szakvizsgilal rendelkezo szemlly
saj6t iigy6ben iigyv6di k6pviselet n6lktil is elj6rhat.

A bir6s6gi feltilvizsgSlat irfunti k6relem elektronikus dokumentumL<6nt va16 benyirjt5sa eset6n
a k6relem benyfjt6j6nak jogi k6pvisel6je min6sitett elektronikus aldlirhshvallStla el a k6rel-
met, Az elektronikus dokumentumkdnt benyrijtott kdrelem melldkleteit oldalhri m6solatban
elektronikus okirati form6ba kell alakitani.

A bir6sSgi eljSrSs nem t6rgyi illet6kmentes. A bir6sdgi felilvizsg6lat irdnti k6relem benyrijt6-
j tt tilr gyi i11et6k- felj e gyzlsi j o g ill eti meg.

A b ir6 s 6gi feliilvi z s gdl at ir 6nti k6rel emnek lartalmaznia kell :

- a viiasztdsi elj6r5sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVL torv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 223.5 (3) be-
kezd6s szerinti alapj6t,
- a k6relem benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimltol (sz6khely6t5l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6!
- a k6relem benyrijt6j6nak szemdlyi azonositljil, illetve ha a kiilfcildon 616, magyarorszhgi
lakcimmel nem rendelkezl viiasztopolg6r nem rendelkezik szemellyi azonosit6val, amagyar
6llampolg6rs6gft igazol6 okirat6nak tipus6t 6s szftmffi, vagy jelcil6 szewezet vagy miis szerve-
zet eset6ben a bir6sdgi nyilv6ntartSsba-v6teli szitmht.

A bir6s6gi ferliilvizsg6lat irSnti k6relem tartalmazhatja benyujt6j6nak elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottj6nak nev6t 6s elektronikus 1ev61cim6t. A bir6sSgi feliilvizsgSlat
ir6nti kdrelemben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.

INDOKOLAS

A v6laszt6si bizottsdg a bejelentett jeloltek, illetve list6k - annak a jeloltnek vagy list6nak a

kiv6tel6vel, amelynek nyilv6ntartisba vdteldt joger6sen elutasitott6k - sorrendj6nek sorsol6silt



a jel<iltek, illetve list6k bejelent6s6re rendelkezlsre 5116 hat6rnapon 16.00 6ra uthn v6gzi el.
Ha a sorsol6st kcivet6en valamely jeldltet vagy list6t nem vesznek nyilv5ntartlsba, vagy abb61
tdrolnek, a :szavaz6lapon szerepl6 jeloltek, illetve list6k egymdshoz viszonyitott sorrendje
nem v6ltozil(. A szavazllapon a jelolteket, list6kat folyamatos sorszilmoz6ssal ell6tva kell
feltiintetni.

A Ve. 160.$-a szerint a szavaz6lapon a jeloltek, illetve listrik avillasztilsibizottshg Sltal kisor-
solt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 162.$ (1) bekezd6se alapjdn a szavazllap adattartalmSt a v6laszt6si bizottshghagyja
j6vd azt kdvet6en, hogy valamennyi bejelentett jelolt, illetve listar nyilv6ntart6sba-v6tele t6r-
gy 6b an hathr o zatot hozott.

A Tarj6ni Htdyi YSlasztilsiBizottshg (tovribbiakban: HVB) valamrmnyi bejelentett jelolt nyil-
v6ntart6sba v6tel6r6l ddnt6st hozott.

A jeloltek sorrendj6nek a sorsol6s6t a HVts a2019. szeptember 9-i ii16s6n elvlgezte.

A HVB meg6llapitja, hogy

a) a kinyorntatott szavaz6lap-mint6n a jeloltek a HVB 6ltal kisorsolt sorrendben szerepel-
nek.

b) a kinyomtatott szavaz6lap-minta megfelel a Ve. 161.9-6barr foglaltaknak: valamennyi
jeldlt ne've nagybetrivel, azonos betritipussal 6s azonos bettim6retben keriilt feltiintetdsre.

A fentiek alapjan a HVB a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint dontcitt.

A Ve. 162.5 Q) bekezd6se szerint, ha a szavaz6lap adattartalm6nzrk j6v5hagy6s6t kdvet6en -
jogorvoslati ddnt6s vagy a nyilv6ntartSsb6l val6 tcirl6s kdvetkezt6ben - megvilltozik a szava-
z6lap ada$artalma, a v6laszt6si bizottsdg iljabb j6vdhagySs6ra ninos sztiks6g, a vflasztilsi iro-
da gondoskodik a vriltoz6sok irtvezetlsdrll a szavaz6lapon, 6s en6l tiljekoztatja a jelcil6 szer-
vezeteket 6s a fiiggetlen jelolteket.

Ahatfirozat - fentieken tLtl - a Ve. 44.$ (1) bekezd6s6n 6s 46.9-6n alapul, a jogorvoslati jogot
a Ve. 240. $ -a biztositja.

A bir6sSgi feliilvizsg6lat irhnti k6relem benyfjtAs6ravonatkoz5 szabSlyokat aYe. 223-225.5-
atarlalmazza, figyelemmel a Ve. 10.$ (1)-(3) bekezd6s6re. A bir6s6gi feliilvizsgelati k6relmet
a Ve. 240.$ (2)bekezddse alapj6n a Gyori lt6lot6bla bir6lja el.

Az illet6kfizet6sr6l sz6I6tdjekoztatils az illetdkekr6l sz6l6 1990. tivi XCm. tdrvdny 37.9 (1)
bekezd6s6n, 39.$ (3) bekezdls c) pontltn, 62.5 (1) bekezd6s y' pontj6n, illetve a Legfels6bb
B ir6 s 69 2 I 20 | 0 . (XI. 23 .) ko zi gaz gathsi j o ge gys 6 gi hathr o zaISn al apul.

Tarjhn, 2019,, szeptember 1 8.



I
IP.H. i
I

SZAVAZOLAP

Telepiil6si N EMET nemzetisdgi

tinkormrinyzati k6pvisel6k viilasztdsa

2019. oktdber 13.

TARJAN

Erudnyesen szavazni legfeljebb 5 jekiltre lehet!

STIMMZETTEL

Wahl der Abgeordneten der iirtlichen deutschen

13.Oktober 2019

Tarian

Sie ktinnen lhre Stimme hiichstens fiir 5 Kandidaten in

giiltiger Fom abgeben!
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Nationa lititenselbstverwa ltu n g

1.
SCH N EIDERN E gICHftIRNiI

Acurs

K0MAR0[T,FESnERG0M MEGYET HEtt,|ff xlstggsfct
liltxoRlr,tAHyznrox szOvnsfcr (KEM NEMEI rts.l)ttx.
sz0vnsEcr)

2. BOKROSNEHAU KARMEN
xom}{Rolt.tsnERGoM MEGyEt N Ettltr xlstsssicl

0nroRmAnunrox sz0vrrsEcr (rem Nfmn xrs.0r,rx.

sz0vssEcet

3. GR('FNE MUttER CSIttA
xotttARottrt-snERGoM MEGyEt NEtiltt xtstgssEcl

iiHxonnaAwznror sz0vrrsEcr trrm ruEmrr xls.0rur.
szovrrsEcrt

4. F[iT(iPFTVAN
xoruAnom- gnERGoM MEGyEt n EttlH xlstsssEct

0HxonnaAnyznrox sz0vrrsEcr (rru rutmn rrs.0rur.

szovrrsEcrr

5. GR('SCHT Nt{NDOR FEREhICNE

xotuAnom-snERGoM MEGyEt lt EMH xlstsssEct
tiHxoRlitAHyznrox sz0vrrsEcr (xru rutmn ns,0ttx.
Sz()VETSEGE)

BEREcKINE PItczINGER

MAGDOTNA

7" AREND/{SATTITA

xomARou-rsnEncoM MEGYEI Hftuil KstsssEcl
0rxonmAHrzntor sztivrsEcr (KEM NEMET Kts.ONK.

sz0vrrsEen

xomAnou-snERcou MEGyEt l EMtr xtstsssicl
0xxonmAwzRrox sz0vnsEcr (xrm ruEmn xrs.0rur.

szovusEcrro3-
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Erv6nyesen szavazni a jeliilt neve melletti ktirbe tollal lrt k6t,

egymiist metszd vonallal lehe! p6lddul: S vagy @
Sie kdnnen lhre Stimme in gi.iltiger Form abgeben, indem Sie zwei

einander kreuzende Striche mit einem Stift in den Kreis neben dem

Namen des Kandidaten einsetzen, z. B.: so Q oder so @


