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29aU9.AX.06.) HVB h a t e r o z a t a
T6th Zoltan roma nemzetis4ti jel6ltk6nt

td ft6 n6 nyilv e nh ft esb a vete I 6 6l

A balassagyarmati szekhely1 Helyi Vehsztesi Bizottseg (ov'bbiakban: HVB) T6th Zoltan 2660 Balassagyamat,
lpolypart utca 33. szem alatti lakost - a Fiatal Romek Orszegos Szdve's6ge jelaila szeryezet jeldltjekant -
Balassagyamat telepal'sen roma nemzetis6gi jeldltkeft nyilvenhrtesba veszi.

Ezzel egyidejabg a HVB a jeld'ltet a ddntesfl €ftesiti.

A HVB megelapitja, hogy a jel^lt vebszt6jogosultsAggal rcndelkezik, Balassagyarmat telepaEsen a roma
nemzefisegi vAlasztdi jegyzeken szerepel.

A haftrozat ellen - annak meghozataatd szemitoft herom (3) napon belal - a kozponti nevjegvekben szerepl6
vAlaszt6polget jel6lt, jel6l6 szeNezet, bvebb6! az iiwben 

'rintett 
tem'szetes 6s jogi szemely, jogi szemdlyiseg

nelk1li szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi Velaszt'si Bizoftsegnel e660 Balassagyamat, Rtik6czi
fejedelem (tt 12. szed, telefaxon (06-39300-782) vagy elektronikus levqlben (valasztas@balassagyamatr.hu),
jogszabAlys'ttesre hivatkozessal, illetve a vehsztesi bizottsAg medegel4si jogk'rcben hozoft dAnt6se ellen,
illetekmentesen fe ebbezest nyijthat be a N6gred Megyei Teriileti Vebszt^si Bizoftsegnak (3100 Salg6tari6n,
R^k^czi 36.) cimezve. A fellebbezest (tW kell benyAjtani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napjen 16,00 6rdig
megerkezzen.

L4-C-e-L-e-!iEs:

T6th zolt^n 2660 Balassagyarmat, lpolypaft utca 33. szem alafti lakos 2019. szeptember h6 03. napian k6fte a
2U9. evi netmetisegi ,nkomAnyzati kepviselak vehszasAn Balassagyamat telepiil6sen roma nemzetisegi
1nkom^nyzati kepvisel6jel'ftkant t6ft6n6 nyituentaftesba vete6t a Fiatal Romek Orszitgos Szdvetsdge jel6l6
szeNezet jeblqekdnt.

A HVB megA apitotta, hogy T6th Zoft'n nyilvAntaftesba vetel irenti kerehe a jogszabelyokban t4masztott
kdvetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadAs,val t6fte . A jeldlts'ghez szakseges aNenyes
ajedesok szema ercri a nemzefisegi neujegyzekben szerepb vebsztdpoberok 5 %-6t - de legabbb 5 tO -,
Balassagyamat telepalasen a 19 db ajAnhst.

A fentiekre tekinteftel T6th Zoftennak a 2019. 6vi nemzetisegi 1nkomenyzati kepviseldk vehszfts'n
Balassaryamat teleplil4sen roma nemzetisegi egyeni kqpvbeldjel'ltkent t6ft6n6 nyilvenbftesba vetele a
rendelkez6 ft szben foglaltak sze int megt6ft6nt.

A hat'rozat a nemzetisegek jogaifil sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. tdNeny 50. S a) pontja, az 51. S () bekezdes b)
pontja, az 53. $a, az 54., az 58. S a 6s az 59. S-a, a vAhsztesi eljemsrcl sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdNeny'
(ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-6n, a jogoNoslatrol sz6l6 tAiekozhtas a Ve. 10. S P)
bekezddsen,221. $-6n,223.6s 224. S-ain, a 3o7/P. S e) bekezdes c) pontien, a 317.,318.l-ain 6s az
iet6kekr6l sz6l6 1990.6viXclll. tdNdny 33.5 e) bekezdes 1.) pon$en ahpul.

A bizottseg tejekoztatja a kerelmez6t, hogy a fe ebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
(jogszabAlys'ftqsre hivatkozes, illetue a vebszhsi bizottsAg medegel'sijogkdtuen hozott ddntese), a fellebbezes
beny1ft'j4nak neveL lakcimAt (szekhelyet) 6s - ha a lakcim6t6l (szdkhelyetdl) elter - postai 4ftesit6si cimet, a
fe ebbezes benyhjt'jAnak szemelyi azonosft6jet iletve ha a kalf'ldon 616, magyarorszegi bkcimmel nem
rendelkez6 vAlaszt6pober nem rendelkezik szem6lyi azonosit'val, a magyar 

^llampolg^rseg 
igazolo okintAnak

fipuset es szem't vary jel6l6 szeNezet vary mes szeNezet eseteben a biftsegi nyilventuftfuba vetel szemeL A
fe ebbezes tartalmazhatja beny1lojenak telefaxszemet vagy elektronikus levelcimet, i et6leg k4zbesitesi
megbizottjAnak nevet 6s telefaxszem vagy elewrcnikus levalcimet.
A bizotts^g 6j6koztatja bvebbe a kerelmez't, hogy a fe ebbezqs a vAlasztAsi bizotts4g hat'rczaanak
meghozab6ig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsztesi bizoftseg az eliet^st hivatalb6l folytathatia.


