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A Tarj6ni Helyi V6laszt6si Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB)

rUI6p ISTVAN

n6met nemzetis6gi egy6ni jeliiltet, a Komirom-Esztergom Megyei N6met Kisebbs6gi 6n-
kormfnyzatok Sziivets6g6nek k6pvisel6-j eliiltj ek6nt

nyilvfntartisba veszi.

Jelen hatArozat ellen - jogszabillysdrtdsre tdrt6n6 hivatkozdssal - a meghozatalSt6l szinnitott 3
napon beltl a Tertileti V6lasztdsi Bizotts6gnak cimzett (2300 Tatabhnya, F6 t6r 4.), de a HVB-
n6l el6terjesztett fellebbez6ssel 6lhet a kdzponti n6vjegyz6kben szerepl6 v5laszt6polg6r, jeldlt,
jel6l6 szervezet, tovribb6 az iigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkii-
li szewezet A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben, vagy elektronikus lev6lben (2891 Tafiin,
R6k6czi F. u. 39.; email: jeg:rzo@tarjan.hu\ irgy kell benyirjtani, hogy az a jogveszt6 jogorvos-
latihataidllej6rt6ig (2019. szeptember l2-en 16.00 6r6ig) megerkezzen a HVB-hoz. A felleb-
b ez6 snek tafialmaznia kell
a) a jogszab6lys6rt6sre tdrt6n6 hivatkoz6s alapjht,
b) akerelem benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elt6r
- postai 6rtesitdsi cim6|
c) a k6relem benyujtoj6nak szem6lyi azonosit6j6t, illetve ha a ktilftilddn 616, magyarorszhgilak-
cimmel nem rendelkezl v6laszt6polg6r nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyn 6l-
lampolg6rshght igazol6 okiratrinak tipus6t 6s sz6mdt, vagy jeldl6 szewezet vagy m6s szewezet
eset6ben a bir6s6gi nyilv6ntart6sba-v6teli szimirt.
A fellebbezls tartalmazhatja benffit6j6nak elektronikus 1ev61cim6t, illetve k6zbesit6si megbi-
zottjfinak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t. A fellebbez6sben irj t6nyek 6s bizonlt6kok is fel-
hozhat6k. A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 20IL 6vi CLXXIX. t6rv6ny (tov6bbiakban: Nektv.) 50.g-a sze-
rirnt az egyes nemzetis6gek kdzvetlen v6laszt6ssal a k6zs6gben, a v6rosban telepiildsi nemzetis6-
gi dnkorm6nyzatot hozhatnak l6tre.

A Nemzeti VSlaszt6si Bizottsdg avSlasrtilstkittizo 18312019. szimuhatfurozathban - av6laszt6si
eljrir6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrv6ny (tovdbbiakban: Ve.) 316.g-a alapjtn-Tarjilnk6z-
s6gben a n6met nemzetisdgi <inkorm6nyzati k6pvisel6-jelolt illlitSshoz sztiksdges ajdnlSsok sz6-
mht25 db aj6nl6sban illapitotta meg.

Fiiltip Istviin a Komiirom-Esztergom Megyei N6met Kisebbs6gi dnkorm6nyzatok Sz<ivets6g6-
nek kdpviseldjeldltjek6nt * a jeldlt bejelent6s6re nyitva 6116 tcirv6nyes hat6rid6ben - a 2019.
szeptember 4-6n rendelkez6s6re bocs6tott aj6nl6iveket 2019. szeptember 9-6n hi6nytalanul lead-
ta aTarjini Helyi V6laszt6si Irod6ban 6s azE3 jelii nyomtatv6nyon k6rte teleptil6si n6met nem-
zetis6gi dnkormrlnyzati k6pvisel6jel6ltk6nt t0rt6n6 nyilv6ntart6sba v6tel6t a nemzetis6gi onkor-
m(ny zati k6pvi s el 6k 20 | 9 . 6vi 6ltal6nos v6l aszt6s 6n.



A Tarj6ni Helyi YSlaszthsilroda az iltadott aj6nl6sokat 35 db 6rv6nyes aj6nl6sig ellen6rizte 6s
meg6llapitotta, hogy az erv6nyes ajdnl6sok szitma el6ri, meghaladja a jeldlts6ghez sztiks6ges
mennyis69et.

A Ve. 132.$-a alapjhn az illet6kes vSlaszthsibizottshgminden, a t<irv6nyes felt6teleknek megfe-
1el6 jel616 szewezetet jeloltet, illetve list6t - legk6s6bb a bejelent6s6t kdvet6 negyedik napon -
nyilv6ntart6sba vesz. A Ve. 318.$ (2)bekezd6se szerint a teleptil6si nemzetis6gi onkorm6nyzati
j,eldltetahelyivillaszthsibizottsilgveszinyilvintarthsba.

Mindezek alapjfun - tekintettel arta, hogy a jel<iltt6 v6l6s jogszabfulyi felt6telei fenn6llnak -, a
villaszthsi bizotts6g a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint ddnt6tt ajeldlt nyilv6ntart6sba v6tel6-
16l.

Ahathrozat a fenti jogszabalyhelyeken tril a Ve. 124.$-6n,318.$ (2)bekezd6s6n, a jogorvoslat-
16l sz6l6 tdj5koztaths a Ve. 221.$-hn,223-225.9-ain 6s a 330.$ (2)bekezd6s) c) pontj6n, azille-
t6kmentesslgazilletdkekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. tdrv6ny 33.$-a (2)bekezd6s6nek 1. pontj6n
alapul.

T arjhn, 2019. szeptember 9.
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