
HELYT VALASZTAST BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyamat

2412.019.(1X.06.) HVB h a t e r o z a t a
Kovecs Atexandn roma nemzetisegi jel6ltk6nt

t6ft6nd ny ilvenh ft 6sba vete 16 rdl

A balassawarmati szekhelyi Helyi v^lasztAsi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Kovecs Alexandra 2660
Balassagyarmat, Homoki sz6t6 16. szAm atafti takost - a Nemzeti Roma OsszefogAs jeldt6 szervezet

jel6lgek6nt - Balassagyamat telepal6sen roma nemzetisegijeldltkent nyilventaftasha veszi.

Ezzel egyidejnbg a HVB a jel6ltet a d'ntesttl 6desiti.

A HVB mege apitja, hogy a jeldlt vehszt6jogosufts^ggal rendelkezik, Balassagyamat telepAl6sen a roma
nemzetisegi vAlaszt6i jegyzaken szerepel.

A hatArozat ellen - annak meghozahatd szemitott herom (3) napon belAl - a kdzponti nevjegyzekben szerepl6
velaszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovebbe az Agyben 

'tinteft 
tetm'szetes 6s jogi szemely, jogi szemdlyiseg

n6lkali szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi Velaszhsi Bizottsi)gn^l (2660 Balassagyarmat, R^k6czi
feiedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-35-300-782) vagy elektronikus levalben (valasztas@balassagyamatr.hu),
jogszabelys6tt6src hivatkozessal, iuetue a vAlasztesi bizoftseg medegel€si jogk'reben hozott ddnt4se ellen,
iletekmentesen fellebbezast ny1jthat be a N6gnd Megyei Teriileti Vehszftsi Bizoftsegnak (3100 Salg6taien,
Rek6czi At 36.) cimezve. A fellebbezest ,gy kel benyhjtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig
me96tkezzen.

lndokoles:
Koviics Alexandra 2660 Balassagyatmat, Homoki sz6l6 16. szem alatti lakos 2019. szeptember h6 04. napjen
kefte a 2019. 6vi nemzetis6gi dnkomenyzati kepviselak velasz6sen Balassagyarmat telepalasen roma
nemze segi hnkotmenEati kepvisel6jeldltkent t6ft6n6 nyituentuttAsba vetel€t a Nemzeti Roma Osszefoges jel6l6
sz e ruezet j e ldltje kent.

A HVB megA apitotta, hogy Kovecs Alexandm nyilventattAsba vetel iranti kerehe a jogszabelyokban amasztoft
kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etudeseval t6fi6nt. A jeldltseghez sz(iksege.s aNenyes
aj^nlesok sz4ma el6ri a nemzetbegi neujegyzakben szerepl6 v6laszt6polg6tok 5 ok-6t - de legal^bb 5 t6 -,
Balassagyatmat telepAl6sen a 19 db ajenhst.

A fentiekrc tekintettel Kovecs Alexandrenak a 2019.6vi nemzetisegi dnkomenyzati kepvisel6k vAlasztesAn
Balassagyarmat telepqlasen rcma nemzetisegi egyeni kepvisel6jeldlka kift6nd nyilvanhftasba vetele a
rendelkez6 ft szben foglaltak szerint megtodeft .

A hatArozat a nemzetisegek jogairol sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdNeny 50. S a) pon[a, az 51. S 0) bekezdes b)
pontja, az 53. S-a, az 54. az 58. $ a 6s az 59. S-a, a velaszasi eljAmsrol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdNeny'
(ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. $-5n, a jogorvoslatrol sz6l6 tdjdkoztatds a Ve. 10. S P)
bekezdesen, 221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezd's c) pon[en, a 317., 318. $-ain 6s az
i etakek6l sz6l61990.6viXC l. tdNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen ahpul.

A bizoftseg tAjekoztatja a kerchezdt, hogy a fellebbezqsnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelysed6src hivatkozes, illetue a vAlasztAsi bizoftseg medegel'si jogkdften hozott d6nt6se), a fellebbezes
beny0ftojenak nevet, Iakcimet (szekhelyet) 6s - ha a lakcimdt1l gzekhelyefiD efter - postai 

'ftesi€si 
cimet, a

fe ebbezes benyhftojAnak szemelyi azonosit6:i6t, ietue ha a kiiff'ld1n eb, magyarorszegi bkcimmel nem
rendelkez6 vehsztdpolgAr nem rendelkezik szemalyi azonosit6val, a magyar 

^llampobers^get 
igazol6 okirat6nak

tipusdt tis szemeL vagy jel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet eseteben a bircsegi nyilvenbft^sba veteli szemAL A
fe ebbezes tattalmazhatja benyijt6jenak telefaxszemet vary elektmnikus lev'lcim't, illet6leg kqzbesitesi
megbizottjAnak nevet 6s telefaxszamet vagy eleltuonikus levelcim6t.
A bizoftseg Ejekoztatja tov'bbA a k6rclmez6t, hogy a fellebbezes a vitlaszftsi bizoftseg haterozadnak
meghozabhig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszasi bizoftseg az e[er^st hivatalb6l folytathatja.


