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9.(1X.06.)

Radics Tames Rotandn6 roma nemzetis6gi jel6ltk6nt
t6tu6 n6 ny i lvAntaft esba vete 16 rdl

A balassawamati szekhelyt Helyi vehsztAsi Bizottsag (tovAbbiakban: HVB) Radics Tames Rolandn€ 2660
Balassagyamat, D6zsa Gy1ryy utca 41/8. ?J6. szem ahtti lakost - a Fiatal Romek Orszegos Szdvefs6ge
jel6l6 szervezet jelaltjek6nt - Balassagyarmat teleptil4sen roma nemzetisegijel1ltkent nyilvenhftesba vesziEzzel egyidejfrleg a HVB

a

jel'ltet a ddnt$fil 6ftesiti.

A

HVB mege apitja, hogy a jeldlt v^hszt'jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyamat telepAl6sen
nemzetisegi velaszt6i jegyzeken szerepel.

a

roma

A haftrozat ellen - annak meghozatal^t6l szAmitoft hArom (3) napon belal- a kdzponti nevjegyzekben szerepld
vehszt6pober, jel,ft, jel6l6 szeNezet, bvebbA az iigyben
temeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyis6g
n'lkiili szeNezet szem'lyesen, levelben a Helyi Velasztesi
'inteft Bizotts^gn^l (2660 BalassagyatmaL Rek'czi
fejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-3*30G782) vagy elektronikus lev4lben (valasztas@balassagyarmatr.hu),
jogszabelysqtt&rc hivatkozessal, illetue a vehszttui bizoftseg medegel4si jogkdrcben hozott ddntese ellen,
illetekmentesen fellebbezest ny'jthat be a N6gr^d Megyei Teriileti V^laszt^si Bizottsitgnak (3100 Salg6tarjen,
Rek6czi tit 36.) cimezve. A fellebbezest 0gy ke beny1ftani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6reig
megetuezzen.

lndokoles:
Radics Tames Rolandnq 2660 Balassagyamat,

D6^a

Gydtgy utca 41/8. 2/6. sz^m alatti

lakos

2019.

szeptember hd 03. napjen k6fte a 2019.6vi nemzetisegi ijnkomenyzati kqpviseldk vAlasztesen Balassagyarmat
kepvisel6jelittkent t6ft6n6 nyilv^ntaftesba v6tel6t a Fiatal Romek
telepiil'sen roma nemzetisegi
Orsz6gos Szdvefs6ge jel6l6 sze'nkomAnlEati
Nezet jel6ltjek4nt.

A HVB mege apitotta, hogy Radics Tames Rolandne nyilvAntaft^sba vetel iftnti kerehe a jogszabAlyokban
t6ttent. A jeldlts6ghez szAkseges
tirmasztott kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelenfts aj^nl'ivek
vehszt6poberok
5 %-et - de legahbb 5
6N6nyes ajen6sok sz^ma el6i a nemzetisegi neujegyzekben szerepb
^tad^seval
f6 -, Balassagyatmat telep1lasen a 19 db aj^nl^st.
A fentiekrc tekintettel Radics TamAs Rolandn'nak a 2019. 6vi nemzetisdgi 6nkom^nyzati k6pvisel6k vehszftsen
Balassagyatmat telepiil4sen roma nemzetisegi egyeni kqpviseldjel5ltk6nt titt'nd nyilvenbfti)sba vetele a
rendelkez6

re

szben foglaltak sze

int megt6ft6nt.

A haterozat a nemzetisegek jogairol sz6l6 2011. evi CLXXIX. fiNeny 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 vehszt*i eli1msrol sz6l6 2013. 6vi XXXVI. toNeny
(ovebbiakban: Ve.) 10. S-An, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatr6l sz6l6 t6i'koztatds a Ve. 10. S P)
bekezdAsen, 221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/P. 5 e) bekezdes c) pontjen, a 317., 318. S-a,h ds az
i etekekdl sz6l6 1990. 6vi XC l. toNeny 33.5 e) bekezd4s 1.) ponlan ahput.
bizoftseg 6j6koztatja a kerehezdt, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
Aogszab1lys,ft'src hivatkoz^s, iuetue a v^Iaszftsi bizoftseg malegelqsijogkdtuen hozott ddntoseL a fellebbezes
beny,jt6jAnak nevet bkcimet (szqkhelyat) 6s - ha a lakcimetdl Gzekhely€tal) eltdr - postai eftesitesi cimet, a
fellebbez's benyhfiojenak szem'lyi azonosito:jAt, illetue ha a kiiffdlddn 616, magyarorszAgi lakcimmel nem

A

rendelkez6 velaszt6poqer nem rendelkezik szemalyi azonosit6val, a magyar e ampolgArseget igazol6 okiratAnak
fipuset 6s sz^mAL vagy je!616 szeNezet vagy mes szeNezet ese6ben a bircsegi nyilvAntaftesba v'teli szemeL A
fellebbezes tattalmazhatja benyhjtdjAnak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, i etdleg kezbesitesi
megbizoftjenak nev6t 6s telefaxszAmet vagy elektrcnikus levalcim€L

bizotts^g ajekoztatja bvebbA a k6relmez6t, hogy a fellebbezes a vAlaszt^si bizoftseg haterozatAnak
meghozahhig visszavonhat6, ugyanakkor a vAlaszt'si bizoftsAg az e[erast hivatalb6l folytathatia.
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