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A Tarj6ni Helyi Y|laszthsi Bizotts6g a helyi 6nkorm6nyzati k6pvisel6k ds polg6rmesterek
2019. okt6ber 13, napjdrakitiizottvSlasztSsdnhasznilland6 polgirrmester-vflaszt6s szavaz6-
I apj 6n ak adattartalm6t a mel I 6kelt hitel e sit ett szav az6l ap -minta sz:eri nt

j 6v6h agyja.
Jelen hatSrozat ellen a ktizponti n6vjegyz6kben szerepll vflaszt6polg6r, jel<ilt, jel6l6 szerve-
zet, tovibbS az igyben 6rintett term6szetes 6s jogi szemlly,jogi sz:em6lyis6g n6lkrili szewezet
jogszabillys6rt6sre hivatkozissal szem6lyesen, lev6lben vagy elektrotrik 6 dokumentumk6nt
bir6s6gi feliilvizsgdlat irfunti k6relmet nyrijthat be. A bir6sSgi feliilvizsg5lat ir1nti k6relmet a
hatilrozatot hoz6 v6lasztisrbrzottsSgn6l (2S31 Tarjin, R6k6izi F, u. 39.; jegyzo@,tarian.hu)
lehet benyrijtani fgy, hogy az legk6s6bb ahatdrozat meghozatal6t kcivet6 nupo" megerkezzen
avSlasztdsi bizotts6ghoz. Abir6sdgi feltilvizsg6latirfinti k6relem benyujt6s6ra vonatkoz6 ha-
taridljogveszt6, amely ahatdrido utols6 napj6n, azaz2019. szeptember 19-6n 16.00 6rakor
j6r le.

A bir6s6gi elj6r6sban a jogi k6pviselet kotelez6. A jogi szakviz:.sgdval rendelkezb szem1ly
saj5t rigy6ben tigyvddi k6pviselet n6lkiil is elj6rhat.

A bir6s6gi feliilvizsg6laL irhnti k6relem elektronikus dokumentumk6nt val6 benyrijt6sa eset6n
a k6relem benyrijt6j6nak jogi k6pviseldje min6sitett elektronikus alhirdsflal lfnja el a k6rel-
met. Az elektronikus dokumentumkdnt benyfjtott kdrelem mellelkleteit oldalhri m6solatban
elektronikus okirati form6ba kell alakitani.

A bir6s6gi eljfirhs nem t6rgyi illet6kmentes. A bir6s6gi feliilvizsgSlat ir6nti k6relem benyirjt6-
j 6t tdr gyi ill et6k- felj e gy z6si j o g il 1 eti me g.

A bir6sSgi f'eliilvizsg6lat ir6nti k6relemnek tafialmaznia keli:
- av6Iaszt6si eljrir6sr6l s2616 2013.6vi XXXVI. t<irv6ny (tovribbiakban: Ve.) 223.5 (3) be-
kezd6s szerinti alapjit,
- a k6relem benffit6j6nak nev6t, lakcim6t (sz6khely6t) 6s - ha a lakcim6t6l (sz6khely6t6l)
elt6r - postai 6rtesit6si cim6t,
- a k6relern benyrijt6j6nak szem6lyi azonosit6jat, illetve ha a kiilftildrin 616, magyarorszilgi
lakcimmel nem rendelkezl viiaszt6polg6r nem rendelkezik szemdlyi azonosit6v ul,' u 

^ugyi,6llampolgdrsilgdtigazol6 okirat6nak tipusrit 6s szitmdt,vagy jelol6 szervezetvagy m6s ,r"ru"-
zet eset6ben a bir6s5gi nyilvantart6sba-v6teli sz6m6t.

A bir6s6gi feliilvizsgSlat irinti k6relem tartalmazhatla benyujt6j6nak elektronikus lev6lcim6t,
illetve k6zbesit6si megbizottjdnak nev6t 6s elektronikus lev6lcfm6t. A bir6s6gi feliilvizsgdlai
irfnti k6relemben rij t6nyek esbizonyit6kok is felhozhat6k.

Av6|aszt6sibizotts6gabejelente..,",offiffit6k_annakajeloltnekvagylist6naka
kiv6tel6vel, amelynek nyilv6ntartrisba v6tel6t joger6sen elutasitott6k - sorrendi6nek sorsol6sdt



a jel<iltek, illetve list6k bejelent6s6re rendelkezlsre 6116 hat6mapon 16.00 6ra uthnv6gzi el.
Ha a sorsol6st krivet6en valamely jeldltet vagy list6t nem veszne[ nyilv6nt art1sba,uug,*bUOt
tcircilnek, a szavaz6lapon szerepl6 jeldltek, illetve list6k egymlishoz viszonyitott sonendje
nem v6ltozik. A szavaz6lapon a jeldlteket, list6kat folyamatos sorsz6mozdssal ell6tva kell
felttintetni.

A Ve. 160.$-a szerint a szavaz6lapon a jeloltek, illetve list6k av1lasztdsi bizotts6g 6ltal kisor-
solt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 162'$ (1) bekezd6se alapjfn a szavaz6lap adattartalmdt a v6laszt6si bizotts69hagyja
j6va azt ktivet6en, hogy valamennyi bejelentett jelcilt, illetve lista nyilvrlntart1sba-verele t6r-
gy 5b an hatfr o zatot hozotL.

A Tarj6ni l{elyi YillasztSsi Bizotts6g (tovdbbiakban: HVB) valamennyi bejelentett jelolt nyil-
v6ntart6sba vdtel6r6l dcint6st hozott.

A jeldltek sorrendj6nek a sorsol6s6t a HVB a2019. szeptember 9-jiril6s6n elv1gezte.

A HVB meg6llapitja, hogy
a) a kinyomtatott szavaz6lap-mintdn a jekiltek a HVB 6ltal kisorsolt sorrendben szerepel-

nek.

b) a kinyomtatott szavaz6lap-minta megfelel a Ve. 161.g-ribar foglaltaknak: valamennyi
jelolt neve nagybettivel, azonos betritipussal 6s azonos betrimirretben keriilt feltiintet6sre.

A fentiek alapjdn a HVB a rendelkezd r6szben foglaltak szerint dci.nt<itt.

A Ve. 162.5 Q) bekezddse szerint, ha a szavazolap adattartalmiinak j6v6hagyris6t k<ivet6en -jogorvoslati dcint6s vagy a nyllvdntart6sb6l val6 t<ir16s k<ivetkezt6ben - me$,iltozik a szava-
z6lap adattartalma, a vSlaszt6si bizotts5g rijabb j6v6hagydsiira nin,cs sziiks6!, a villaszthsi iro-
da gondoskodik a v6ltozrisok irtvezetdserll a szavaz6lapon, 6s errril tdjlkoitatja a jel6l6 szer-
vezeteket 6s a fiiggetlen jel<ilteket.

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

A bir6s5gi feliilvizsgdl at irhnti k6relem benyirjtds6ra vonatkoz6 szab6lyokat a Ve. 223-225.5-
atattalmazza, frgyelemmel a Ve. 10.$ (1)-(3) bekezd6s6re. A bir6sr6gi ieliilvizs g1laIik6rehlt
a Ve. 240.9 (2)bekezdese alapjdn a Gy6ri iterctabtabiralja el.

Az illet6kfizet6sr6l sz6l6 tdjdkoztatds az illet6kekr6l sz6l6 1990. r5vi XCil. t<irv6ny 37.$ (l)
bekezd6s6n, 39.$ (3) bekezd6s c) pond6n,62.5 (1) bekezd6s s/ pontj6n, illetve a f.egfelsOtU
B ir6 s 69 2 / 20 | 0 . (\1. 23 .) kii zi gaz gathsij o ge gys 6 gi hatin ozatfn al apul.

Tarjhn, 2019. szeptember 1 8.
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Erv6nyesen szavaznicsak 1 yettiltre llehet!
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Erv6nyesen szavazni a jelolt neve melletti korbe tollal irt k6t, egymdst metsz5 vonallal lehet, p6lddul: I urgy O


