
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HVB)
Balassagyamat

2U2019.(X.06.) HVB h a t e r o z a t a
Fatiszek Analn6 roma nemzetisegi jetiiltkent

tdde n6 nyilvAntatt'sb a v6telAdl

A balassagyatmati szAkhely1 Helyi VAlasztesi Bizotts^g (tovebbiakban: HVB) Faliszek Antalne 2660
Balassagyamat, D6zsa Gy'tgy utca 41 . ?J6. szem abtti lakost - a Nemzeti Roma Cisszefogas jel6l6 szeruezet
jelitttjekent- Balassagyamat telepqEsen roma nemzetisegi jeldltkent nyilventartesba veszi.

Ezzel egyidejfibg a HVB a jeldltet a ddntestdl t'ftesiti.

A HVB megelbpitja, hogy a jelalt velaszt6jogosuftseggal rcndelkezik, Balassagyamat telepal6sen a roma
nemzetisegi vAlaszt6i jegyzeken szerepel.

A haterozat ellen - annak meghozatal^td szemftoft herom (3) napon beltl - a kdzponti n€vjegyzekben szerepl6
vebszt6polger jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az iigyben arinteft temdszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg
nelkAli szeNezet szemelyesen, lev6lben a Helyi Vebszasi BizoftsAgnAl (2660 Balassagyarmat, Rek6czi
fejedelem 0t 12. szAm), telefaxon (0d3U30G782) vagy elektronikus levdlben (valasztas@bala$agyamatLhu),
jogszabAlw'ttesrc hivatkozessal, illetue a v^lasztAsi bizottseg m6degel6si jogkOreben hozott ddntese ellen,
illetekmentesen fe ebbezest ny(tjthat be a N6gred Megyei TerAleti VAlasztAsi BizotbAgnak (3100 Salg6tadAn,
Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest Agy kell benytjtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjAn 16,00 6reig
meg6tkezzen.

lndokolas:

Faliszek Antalne 2660 Balassagyamat, D6zsa Gydryy utca 41.2./6. sz^m alatti lakos 2019. szeptember h6 04.
napjen k6,1e a 2019. 6vi nemzetisegi 6nkotmenyzati kepviseldk v'lasztAsen Balassagyamat tebptl6sen ,oma
nemzetis'gi ,nkotmAnyzati kepvisel6jel1lkant tfiten6 nyituentaft^sba vetel't a Nemzeti Roma Osszefogtis jel6l6
szeNezet jel6ltjekenL

A HVB megA apitotta, hogy Faliszek Antalne nyilventaftesba v6tel iftnti kdrclme a jogszabelyokban tamasztott
kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelenfi* ajAnlaivek 

^tudesAval 
tdtftnL A jeldltseghez sziiks6ges 6N6nyes

ajenasok szAma el6i a nemzetisagi n6vjegyz€kben szercpl6 valaszt6poberok 5 %-et - de legalabb 5 f6 -,
Balassagyarmat telep16sen a 19 db ajenasL

A fentiekre tekintettel Faliszek Antalnenak a 2019. 6vi nemzetisegi dnkotmenyzati k€pvisel1k vebsztAsAn
Balassagyamat telepiil'sen roma nemzetisegi egyeni kepvisel6jeldlkdnt t6ft6n6 nyilventuftesba vetele a
rendelkezd ft szben foglaltak szeint megtdftant.

A haarozat a nemzetisagek jogaifil sz6l6 2011. evi CLXXIX. tiiNeny 50. S a) pontja, az 51. S () bekezd$ b)
pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. $ a 6s az 59. S-a, a vAlasztesi eljdr^srol sz6l6 2U3. evi XXXVI. tdNdny'
(ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. *ain, 132. *en, a jogorvoslatrcl sz6l6 Ejekozhtes a Ve. 10. S P)
bekezdasen, 221. S-6n, 223. & 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezd6s c) pontjen, a 317., 318. S-ain ds az
iletekekrdl sz6l6 1990. 6vi Xclll. tdNeny 33.5 Q) bekezdes 1.) pontjen abpul.

A bizoftseg Ejekoztatja a kerehezdt, hogy a felebbezesnek tattalmaznia kell a fellebbezas jogalapjet
Aogszabelys'ftesrc hivatkozes, illetue a vdlasztitsi bizofiseg melegelasijogk1hen hozott ddntdse), a fe ebbezds
benyhjt6jenak nevet, lakcimet 6zekhely60 6s - ha a lakcimet6l (szekhelyet6l) elter - postai 6ftesitesi cimet, a
fellebbezes benytrt6jenak szem6lyi azonosit6jel i etue ha a kUffdld'n 616, magyarorszdgi lakcimmel nem
rendelkezo vehszt6polg^r nem rcndelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar e ampoberseget igazol6 okiratAnak
fipuset es szAmeL vagy jel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet esetdben a birosegi nyilventaftesba veteli szamet. A
fellebbez& taftalmazhatja beny'jtdj^nak telefaxszAm^t vagy elektronikus levelcimet, i etaleg k4zbesit6si
megbizottjAnak nevet 6s telefaxszemet vagy elekbonikus levelcimet.
A bizoftseg aj€kozbIa bvebb, a k'rclmezdt, hogy a fellebbezes a velaszt^si bizottseg hat^rczat^nak
meghozataaig visszavonhat6, ugyanakkor a v^lasztesi bizottsag az e|eft$ hivatalb6l folytathatja.


