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Attila

. szam
Az ipolysz'gi Helyi VAlasztAsi Bizoftseg (ov^bbiakban: HVB) Pintar
a ,,LUNGO DROM" Orszegos Cigeny Erdekvedelmi 6s Poberi Szdveb6g ieldlaszeruezet
atatti takost
jel,ltjek6nt - lpolyszdg telepiil'sen roma nemzetisegi jel'ltkent nyilvenhftasba vette.

-

Ezzel egyidej1bg a HvB

a

jeloftet

6s a nyituentuftesba v6telr6l az igazol^st kiadia.

'rtesiti

A HVB mege apitja, hogy

a

jel,ft vebszt'jogosultsAggal rendelkezik, lpolyszog teleplil'sen a roma nemzetisegi

v^laszt6i jegyzeken szerepel.

- annak meghozabht6l sz4mitott hArom (3) napon beliil- a kdzponti nevjegyzekben szerepl6
vebszt6pober, jet6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az iigyben 4rinteft termeszetes 6s jogi szem6ly, iogi szem4lyiseg
netkaiti szeNezet szem'lyesen, levelben a Helyi velasztesi Bizoftsegnel G660 lpolyszdg, FO 0t 36. szam)'
telefaxon (0635-300-782) vagy elektronikus bvelben (bgyarmat@profinter.hu), iogszabelys1tt6sre
hivatkozAssat, iltetue a vebsztesi bizofts^g m6legel6si jogk'reben hozott ddntese ellen, ilbtekmentesen
fetlebbezest ny1jthat be a N6gr^d Megyei Tertileti Vehsztatsi Bizotts1gnak (3100 Salg6taien, R^k6czi tit 36.)
cimezve. A fellebbezest 1gy kell benyijtani, hory az 2014. szeptember h6 08. napien 16,00 6raig meg6tuezzen.

A haftrozat ellen

lndokoles:
J6nes GAbor meghatalmazoft 2014. szeptember h6 05. napj^n k6fte Pint4r Attila
kepvisel6k vehsztesdn lpolyszog telep0lasen roma
sz6m alatti lakosnak a 2014. 6vi nemzetis^gi
'nkorm^nyzati
nemzetis.'gi
kepvisel6jel,ltkent
tint'n1 nyituenbftesba v'telqt a ,,LUNGO DROM" Orszegos
'nkorm4nyzati
6s Polg^i Szovetseg jel6l6 szeNezet jeldltjekent.
Cigeny Erdekvedelmi

A HVB meg^llapitotta, hogy Pinter Attila nyilv^ntart1sba vetele irenfi kqrelem a jogszabelyokban ftmasztoft
kovetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek abdeseval t6ft6nt. A jel'lts6ghez szaks6ges
'Nenyes
ajenl4sok szema el6i a nemzetisegi neujegyzekben szerepl, v^lasztdpoberck 5 o/6-eLde legabbb 5 f6, lpolyszog
telepAl6sen az 5 db ajenhsL

A fentiekre tekintettel Pinter Aft enak a 2014. 6vi nemzetisqgi Ankomenyzati kepvbel6k velaszhs^n lpolysz,g
telepiil'sen roma nemzetisegi egy'ni kepvisel'jel,ltkent titft6n6 nyilvenhftesba vetele a rendelkez6 reszben
fogl altak sze i nt m e gtii76 nt.

A haftrozat a nemzetis'gek jogairol sz6l6 CLXXIX. tdNeny 50., 51., az 53. S-a, az 54., az 58. S a, 59. S-a, a
vehszt^si e\eresr6l sz6l6 2013.6vi XXXVI. tdNeny (tovAbbiakban: ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a
jogoNoslatr6l sz6b bjekoztatAs a Ve. 10. S P) bekezddsen, 221. S-en, 2n. es 224. S-ain, a 307/P. 5 e)
bekezdds c) pontjen, a 317., 318. S-ain 6s az i et6kekr6l sz6l6 1990. 6vi X'lll. tANeny 33.5 (2) bekezdes 1.)
ponlan ahpul.

A

bizoftseg hjekoztatja a kdrelmez't, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbez4s jogalapj1t
Aogszabelys'tt'sre hivatkozes, illetve a velasztesi bizotts'g mdrlegel'sijogkdhen hozott dontese), a fellebbez6s
cimeL a
benyhjt6jenak nevOt, lakcim^t (szekhelyet) es - ha a lakcimetd 6zekhelyet6l) elter - postai
hkcimmel nem
fellebbezes beny(tft6jenak szem'lyi azonosit6jet, iletue ha a kAlf6lddn 616, magyarcrszegi'ftesit'si
rendelkezd velaszt6pober nem rendelkezik szem'lyi azonosit6val, a magyar e ampolgArseget igazol6 okirabnak
tipuset 6s szemeL vagy

jel'lii szeNezet

vagy m^s szervezet eseftben a birosilgi nyilventaftesba v'teli sz^m^L A

fellebbezes taftalmazhatja beny(tjtoj'nak telefaxszemet vagy elektronikus levqlcimet, illetaleg kdzbesitesi
megbizoftjenak nevdt 6s telefaxszem vagy elektronikus bvebimet.
A bizoftsAg ftjekoztatja tovtibb, a kdrelmez^L hogy a fellebbezes a v^laslesi bizoftseg hat4rozaftnak
meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszftsi bizottseg az eljarast hivatalb6l folytathatja.
lpolyszdg. 2014. szeptember 05.
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