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262019.(1X.06.) HvB h a t e r o z a t a
Vireg btven roma nemzetis6gi jetdttk6nt

t6ft6 n6 nyitu enta ftes b a v6tel6 fil

A balassagyarmati szekhelyA Helyi Vehszftsi Bizofts^g (tovAbbiakban: HVB) Vireg |Etuan 2660 Balassawarmat,
Szab6 Ldinc utca 14n. sz^m alatti lakost - a Fiaal Romak Orszegos Szdve's6ge jel6l6 szervezet
jeldltjekant- Balassagyatmat telepal6aen roma nemzetisegi jel6ltk6nt nyilvantaft^sba veszi.

Ezzel egyidejfileg a HVB a jeld'ltet a ddnftsfil eftesiti.

A HVB megA apitja, hogy a jel'lt v^laszt6jogosultsAggal rendelkezik, Balassagyamat telepAl€sen a roma
nemzetisdgi vAlaszt6i jegyzeken szerepel.

A hahrozat ellen - annak meghozatalAt6l sz'mitott herom (3) napon belLl - a kiizponti nevjegyzekben szerepl6
vehszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebbA az agyben €intett temeszetes 6s jogi szemely, iogi szemolyiseg
nelkiili szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi v6rlasztesi Bizoftsegn^l (2660 Balassagyarmat, Rek6czi
fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-3&300782) vagy elektronikus levelben (valasztas@balassagyatmatr.hu),
jogszabelysatlqsre hivatkoz^ssal, illetue a vehszt^si bizoftseg medegelasi jogk6ftben hozott ddntese ellen,
illetekmentesen fellebbezast nytjthat be a N6gr6d Megyei Teraleti Vehszt^si Bizottsdgnak (3100 Salg6taq6n,
Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest igy ke benyijtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig
meg6tkezzen.

LD-4-e-L-e-!-1-s:

Vireg btvAn 2660 Balassaryarmat, Szab6 L6inc utca 14n. szem ahtti lakos 2019. szeptember h6 03. napjen
k6fte a 2019. 6vi nemzetisegi ankomenyzati kepvisel6k vAlasztes^n Bala$agyatmat teleptilasen roma
nemzetisegi 1nkomenyzati kepvisel6jel1ltkent tinten, nyilvenbtttuba vetel't a Fiatal Romek Orszegos
SzAvetsege jel6l6 szeNezet jeldltjekent.

A HVB mege apitotta, hogy Vneg IstuAn nyituentatt^sba vetel irenfi kerehe a jogszabelyokban ftmasztoft
kdvetelmenyeknek megtelel, a bejelent,s ajenbivek etadAseval t6ft6nt. A jelitltseghez szukseges 4Ndnyes
ajenhsok szema el6ri a nemzetis'gi neujegyzekben szerep6 vehsztdpolg^tok 5 o6-et - de legabbb 5 t6 -,
Balassagyarmat telepiilasen a 19 db ajAnl^st.

A fentiekre tekinteftel vireg btu^nnak a 2019. 6vi nemzefisegi Cnkomenyzati kepviselak vehsztesen
Balassagyarmat teleptil4sen roma nemzetisegi eryeni k'pvisel6jel'ltkent t6ft6n6 nyilvenhft^sba vetele a
rendelkezd reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haterozat a nemzetisagek jogairol sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdNeny 50. S a) pontja, az 51. S fl) bekezdes b)
pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. $ a 6s az 59. S-a, a v^lasztesi eteresrcl sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdNeny
(ovebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatr6l szdb tejqkoztattu a Ve. 10. S G)
bekezdes'n, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezd6s c) pontjAn, a 317., 318. S-a,n 6s az
i etekekftl sz6l6 1990. 6vi XC l. tdNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontian ataput.

A bizoftseg ajekoztatja a k'relmez6t, hory a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapiat

Aogszab,lys'ttesre hivatkozes, i etue a vAlaszasi bizoftseg mAbge6si jogkdtuen hozott ddnteseL a fellebbezes
benyhMenak nevat, lakcimet (sz6khelyet) 6s - ha a lakcimet'l (szdkhelyetdl) elter - postai 6ftesitesi cim6t, a
fellebbezes benyhjt6jAnak szemelyi azonosit6jet illetue ha a k|iff1ldon 616, magyarorszegi hkcimmel nem
rendelkez, vebszt6polg^r nem rendelkezik szemqlyi azonosit'val, a magyar elampoberseg,t igazol6 okiratenak
tipus't 6s szemet vagy jel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet eseteben a birosegi nyilventaft^sba veteli szemet A
fellebbezes taftalmazhatja benyhft'jAnak telefaxszAmet vagy elel<trcnikus bvebimet, i etdleg kezbesitcsi
megbizoftjenak nevat 6s telefaxszemet vagy elektronikrc levelcimet.
A bizofts6tg t^jekoztatja tov^bbA a k'relmezdt hogy a fellebbezas a vehsztesi bizottsAg haterozatenak
meghozabhig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsztesi
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