HELYT VALASZTAST B\ZOTTSAG (HVB)

Balasfagyamat

HVB h a t e r o z a t a
Vidg Istuenn6 roma nemzetis6gi jeliiltkAnt
27n019.(1X.06.)

t6ft6 nd nyilv antattAs

A

ba

vetel€ 16l

balassagyarmati szakhelyl Helyi VebsztAsi Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) Vireg lstvenn€ 2660
a Fiaal Romek Orszegos Szdvets6ge iel6l6
Balassagyarmat, Felsdmalom utca 50. szem abtti lakost
szervezet jeliilgekent- Balassaryamat telep'Esen roma nemzetisegiiel,ltke nyilvanhftesba veszi.

-

Ezzel egyidejfrleg a HVB

a

jel'ltet a ddntasr6l 6ftesiti.

HVB megA apitja, hogy a jeldlt velaszt6jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat telep1l6sen
nemzetisegi vAlaszt6i jegyzeken szercpel.

A

a

roma

szerepl6
- annak meghozatahtd szemitott herom (3) napon belAl - a kdzponti nAvjegyz'kben
vehszt6pober, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tov'bbA az Ugyben
termdszetes 6s./bgl szemely, jogi szemalyiseg
nelkljli szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi VAlaszftsi
'intettBizoftsAgnAl (2660 Balassagyamat, Rek6czi
fejedelem 0t 12. szen), telefaxon (06-3+300-782) vagy elektronikus lev'lben (valasztas@balassagyarmatr.hu),
jogszabelysettqsrc hivatkozessal, illetue a vehsztesi bizoftsAg medegel6si jogkdrcben hozoft d6nt'se ellen,
illet'kmentesen fe ebbezest nyhjthat be a N6gred Megyei Tertlleti VebsztAsi Bizoftsegnak (3100 Salg6taden,
Rek^czi ft 36.) cimezve. A fellebbez'st (tgy kell benyijtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6raig
me96tkezzen.

A hatArozat ellen

lndokolas:
Ving bfuenne 2660 Balassagyatmat, Felsdmalom utca 50. szem ahtti lakc6 2019. szeptember h6 03. napi'n
k6fte a 2019. 6vi nemzetisegi dnkotmAnyzati kepvisel6k vehszasen Bala$agyamat teleplil'sen roma
nemzetisqgi
k'pvisel'jel'ltkent t6tt'n6 nyilvAntaftesba vetel't a Fiatal Romek OrszAgos
'nkormenyzati
Szdvetsage jeldld
szeNezet jel'ltjekent.

A HVB megA apitotta, hogy Vireg btuenne nyilventaft^sba vetel irenti k'relme a jogszabelyokban Emasztott
kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajAnl6ivek ebdAs'val t6ttqnt. A jel'lts6ghez sz'kseges 6Nenyes
ajenhsok szema el6i a nemzetisegi nevjegyzekben szercpo vebsztdpoberck 5 %-et - de legal^bb 5 fd -,
Balassagyarmat telepal6sen a 19 db ajenhst.

A

fentiekrc tekintettel Vit6g btuennenak a 2019.6vi nemzetisegi dnkomAnyzati kdpvisel6k velaszhsen
Balassagyamat telepill'sen roma nemzetisqgi egyAni kepviseldjel,ltkent t6ft6n6 nyituenbft^sba v4tele a
rendelkez6 ft szben foglaltak szerint meg16ft6nt.

A haqrozat a nemzetisegek jogairol sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdN€ny 50. S a) pontja, az 51. S () bekezdes b)
pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. S a 6s az 59. S-a, a velasztitsi elj6rasrol sz6l6 2013. 6vi xxxvl. tdrueny'
(ovebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a jogoNoslatrcl sz6l6 Ej'kozbas a Ve. 10. S G)
bekezdesen,221. *6n,223.6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c) ponlan, a 317.,318. S-ain 6s az
i etekekdl sz6l6 1990. 6vi XC l. tANeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontj4n alapul.

A

bizoftseg tejekoztatja

a kerehezat, hogy a

fe ebbezesnek taftalmaznia kell

a

fellebbezes jogalapjet

Aogszabelyseft6src hivakozes, illetue a vehsztesi bizottseg medegelasijogkdben hozoft d'ntese), a fellebbezas
benytjt6j^nak neveL lakcimet (szekhely6t) 6s - ha a lakcim6t6l Gzekhelyetal) elter postai 4ftesitesi cimeL a
fellebbez's benytjt6jAnak szemelyi azonosit6jAt, i etue ha a kaffdlddn 616, magyarorsz,gi lakcimmel nem
rendelkez1 v^laszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a magyar e ampolgArsAgAt igazol6 okiratenak
fipuset 6s szemeL vagy jel6l6 szeNezet vary mes szeNezet esetdben a birosegi nyilventaft^sba vetel szemeL A
fellebbezes bftalmazhatja beny1ftojenak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, i etdleg kezbesitesi
megbizottj'nak nevet 6s telefaxszemet vagy elektrcnikus bvelcimet.
A bizoftseg Mjekoztatja tovAbbA a kerelmez6t, hogy a fellebbezes a velasztAsi bizotts^g hat^rczatenak
meghozahleig visszavonhat6, ugyanakkor a velaszftsi bizotts'g az eljet^st hivatalb6l folytathatja.

-

