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4't-o<-\-/ 12019. (IX.9.) HVB hatirozat

A Ta{6ni Helyi Yillaszthsi Bizotts6g (tov6bbiakban: HVB)

SCHNEIDERNE BACHMANN ACNNS

n6met nemzetis6gi egy6ni jeliilteto a Komirom-Esztergom Megyei N6met Kisebbs6gi 6n-
korminyzatok Sziivets6g6nek k6pvisel6-jeliittjek6nt

nyilvfntartisba veszi.

Jelen hat6rozat ellen - jogszabillys6rt6sre tcirt6n6 hivatkoz6ssal - a megltozatalfut6l szfmitott 3
napon beliil a Teriileti Yilaszthsi Bizotts6gnak cimzett (2300 Tatabhnya, F6 t6r 4.), de a HVB-
n61 el6terjesztett fellebbez6ssel 6lhet a kdzponti n6vjegyz6kben szerepl6 v6laszt6polg6r, je16lt,
je16l6 szervezet, tov6bb6 az tigyben 6rintett term6szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkii-
li szervezet A fellebbez6st szem6lyesen, lev6lben, vagy elektronikus lev6lben (2891 Ta4dn,
Rak6czi F. u. 39.; email: iegyzo@tarjan.hu) rigy kell benyrijtani, hogy az a jogveszt6 jogorvos-
lati hatarid6 lejfntdig (2019. szeptember 12-6n 16.00 6rfuig) megerkezzen a HVB-hoz. A, felleb-
b ez6snek tartalmazni a kell
a) a jogszabdlys6rt6sre trirt6n6 hivatkoz6s alapjdt,
b) ak&elern benyujt6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcfm6t6l (sz6khely6t6l) elt6r
- postai 6rtesit6si cim6t,
c) akerelem benffit6j6nak szemdlyi azonosft6j6t, illetve ha a kiilftjlddn 616, magyarorsz6gi lak-
cfmmel nem rendelkez6 vSlasztlpolgar nem rendelkezik szemdlyi azonosit6val, a magyar hl-
lampolgarsSght igazol6 okirat5nak tipus6t 6s szdmdt, vagy jel<il6 szewezet vagy m6s szewezet
eset6ben a bir6s6gi nyilvantart6sba-v6teli szitm6t.
A fellebbezfls tartalmazhatla benyujt6j6nak elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbi-
zottjinak nev6t 6s elektronikus lev6lcim6t. A fellebbez6sben irj t6nyek 6s bizonlt6kok is fel-
hozhat6k. A fellebbez6s illet6kmentes.

Indokol6s

A nemzetis6gek jogair6l sz6l6 20Il.6vi CLXXIX. tdrv6ny (tov6bbiakban: Nektv.) 50.g-a sze-
rint az egyes nemzetis6gek kozvetlen v6lasztSssal a kdzs6gben, a v6rosban telepiil6si nemzetis6-
gi dnkorm6nyzatot hozhatnak l6tre.

A Nemzeti YillasztdsiBizottshg avillasztilstkittzis 18312019. szitm.fhathrozatdban - avfllaszthsi
eljar6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ve.) 316.g-a alapjin - Tar16nk6z-
s6gben a n6met nemzetisdgi rinkorm6nyzatikdpvisel6-jel<ilt illlitdshoz sziiks6ges aj6nl6sok sz6-
mfit 25 db aj6nl6sban 6llapitotta meg.

Schneidern6 Bachmann Agnes a Kom6rom-Esztergom Megyei Ndmet Kisebbs6gi 6nkorm6ny-
zatok Sz6vets6g6nek k6pvisel6jel6ltjek6nt - a jel6lt bejelent6s6re nyitva 6116 tdrv6nyes hat6r-
id6ben - a 2019. szeptember 3-5n rendelkez6s6re bocsdtott ajanl6iveket 2019. szeptember 9-6n
hi6nytalanul leadta aTarjdni Helyi V6laszt6si Irodriban 6s azE3jehi nyomtatvanyon k6rte tele-
piil6si n6met nemzetis6gi dnkorm6nyzati k5pviseldjeldltk6nt tdrt6n6 nyilvdntart6sba v6tel6t a
nemzeti s 6gi dnkorm6nyzati k6pvi s e l6k 20 | 9 . 6v i 6ltal6nos v61aszt6s 6n.



A Tarjdni Helyi V6laszt6si boda az 6tadott ajanl6sokat 30 db 6rv6nyes ajrlnl6sig ellen6rizte 6s

meg6llapitotta, hogy az 6w6nyes ajanl6sok szitma el6ri, meghaladla a jelillts6ghez sziiks6ges

mennyis6get.

A Ve. 132.$-a alapjhnaz illetdkes vilIasztdsibizotts6g minden, a t6rv6nyes felt6teleknek megfe-

1el6 jeliil6 szervezetet, je161tet, illetve 1ist6t - legk6s6bb a bejelent6s6t kdvet6 negyedik napon -
nyilv6ntartSsba vesz. A Ve. 31S.$ (2)bekezd6se szerint a telepiildsi nemzetis6gi onkorm6nyzati
j eldltet a helyi v fulaszthsi bizottsilg ve szi nyilv6ntart6sb a.

Mindezek alapjfun - tekintettel ana, hogy a je161tt6 v616s jogszabilyi felt6telei fenn6llnak -, a

vfllaszthsibizotts6g a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint ddnt6tt ajeldlt nyilv6ntart6sba v6te16-

16l.

A hatirozat a fenti jogszab6lyhelyeken tul a Ve. 124.$-6n, 3 1 8. $ (2) bekezd6s6n, a jogorvoslat-

16l s2616 t{g&oztaths a Ve. 221.$-6n,223-225.5-ain 6s a 330.$ (2)bekezd6s) c) pontjitn, azille-
t{kmentess69 azilletdkekr6l sz6l6 1990. 6vi XCil. tdrv6ny 33.$-a (2)bekezdds6nek 1. pontj6n

alapul.

T aqhn, 2019. szepternber 9.
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Frissn6 Spirka Zsuzsawta
HVB Eln6k


