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16/2014.0X.O5.) HVB h a t e r o z a t a
Kovecs Jenosne roma nemzetisegi jeldltkent

t6ft6 n 6 nyi lv e ntu ft e sb a vete I 6 16l

Az ipolyszdgi Helyi Vebsztesi Bizoftseg (tovebbiakban: HVB) KovAcs Jenosn6
szem ahtti lakost - a ,,LUNGO DROM" Orsz6gos Cigany Erdekvadelmi 6s PoUefi Szdve1s6g

jeldlaszeNezetjeliiltjekent - lpolysz^g telep1lqsen roma nemzetis6gi jel^ltkdnt nyilventaftesba vette.

Ezzel egyidej0bg a HVB a jeldltet 
'ftesiti 

6s a nyilventaftAsba vetelr6l az igazohst kiadja.

A HVB negelhpitja, hogy a jeliift vehszt6jogosulEeggal rendelkezik, lpolysz,g telepAl'sen a roma nemzetis4gi
v^Iaszt6i jegyzeken sze repel.

A hat'rozat ellen - annak meghozatal^t6l szAmitott herom (3) napon belUl- a kdzponti n'vjegyz6kben szerepl6
v^laszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szeruezet, bvebb' az Agyben qrintett temdszetes 6s jogi szemely, jogi szemelyiseg
n'lktili szeNezet szem4lyesen, levelben a Helyi Vebsztesi Bizoftsegnel (2660 lpolysz1g, F6 it 36. szem),
telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAlys'ttesre
hivatkozessal, illetue a valas esi bizoftseg mdrlegel'si jogkdreben hozoft ddnt6se ellen, illetekmentesen
fellebbezest nytjthat be a N6grad Megyei Ter1le V^lasztesi Bizoftsegnak (3100 Salg6hien, Rek6czi it 36.)
cimezve. A fellebbezest irgy ke beny'jtani, hogy az2014. szeptember h6 08. napj^n 16,00 6reig meg'tkezzen.

lndokoles:

J6nes G4bor meghatalmazott 2014. szeptember h6 05. napjen k6fte Kov'cs Jenosn4,
-. sz^m alafti lakosnak a 2014. 6vi nemzetisqgi dnkormenyzati kepviseldk v^laszbsen lpotyszog

telepqlasen roma nemzetisdgi 
'nkormenyzati 

kepvisel6jel'ltk'nt tdrten6 nyilvenbrtasba v'tel't a ,,LUNGO
DROM" Orszegos CigAny Erdekv'delmi 6s Polgeri Szdvetseg jel6l6 szervezet jel'ftjekent.

A HVB mege apitofta, hogy Kov^cs Jenosn' nyilv^ntaft'sba vetele ir^nti kerebm a jogszab^lyokban hmasztott
kdvetelmanyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadeseval t6ft6nt. A jel1l6eghez szakseges eNenyes
aienhsok szema el6i a nemzetisdgi neujegyzdkben szerepl6 v^laszt6polgArok 5 o/o-6t,de legaldbb 5 f6, lpolyszdg
telep1l4sen az 5 db ai'nl^st.

A fentiekre tekintettel Kov^cs J^nosnqnak a 2014. 6vi nemzetisegi 
'nkormatnyzati 

k6pvisel6k v^laszftsen
lpolyszAg blep1l'sen roma nemzetis'gi egyeni kdpvisel1jel1ltk'nt titft6n6 nyilvenbftesba vetele a rendetkezo
teszben foglaltak sze i nt megt6ft6nt.

A haterozat a nemzefisegek jogair6l szdl6 CLXXIX. tOrveny 50., 51., az 53. S-a, az 54., az 58. S a, 59. S-a, a
velaszftsi e\eresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. t'N'ny ftovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a
jogoNoslatrol sz6l6 t4j4koztatbs a Ve. 10. S p) bekezdesen,221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/p. S e)
bekezdes c) pontjen, a 317., 318. S-ain 6s az illetdkekr6l sz6l6 1990. 6vi Xclll. tdNeny 33.5 e) bekezdqs 1.)
ponlen ahpul.

A bizottseg ftjekoztatja a kdrelmez't, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kelt a fettebbez4s jogalapj^t
Aogszabelysqttesre hivatkozes, illetue a v^laszbsi bizoftseg merlegel'si jogk,rben hozoft dontese), a fellebbezes
beny0ibi^nak nev6t, takcimet (sz6khely6t) 6s - ha a lakcimet'l (szekhelyet6t) elter - postai 

'ftesit4si 
cimet, a

fellebbezes beny1jqenak szemelyi azonosit6jAt, illetve ha a k1ffolddn 6t6, magyarorszegi hkcimmel nem
rendelkez6 vebszt6polger nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar 4llampoqersAg't igazol6 okirat'nak
tipus^t 6s szem , vagy jel6l6 szervezet vagy mes szervezet eseteben a birosegi nyituenbftesba veteli szAmet. A
fellebbezes taftalmazhatja beny(Itojanak telefaxszemet vagy elektrcnikus levetcimet, illet6leg kezbesitesi
megbizoftjenak nevet 6s telefaxszemet vagy elektronikus lev'lcimet.
A bizoftseg ftjekoztatja tov^bb' a kerelmez6t, hogy a fe ebbezes a vehsztatsi bizofts^g haterozaftnak
meghozableig visszavonhat6, ugyanakkor a v^laszt^si bizottseg az eljAre* hivatalb6l folytathatja.

lpolysz1g, 2014. szeptember 05.
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