
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HVB)
Balassagyamat

30nU9.(1X.06.) HVB h a t 6 r o z a t a
OIeh Gyuta roma nemzetisegi jeldltkent

t6ft6 nO nyi lv entaftes ba v 6te 16 fil

A balassagyatmati szekhely' Helyi V^lasztesi Bizotts^g Govebbiakban: HVB) Obh Gyula 2660 Balassagyarmat,
R6k6czi fejedelem 0t 7/5. sz6m alatti lakost - a Fiatal Romek Orszegos Szdvets6ge jeliila szervezet
jeliiltjekent- Balassagyatmat telepAlasen roma nemzetisegijeldltkant nyilventaftesba veszi.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jel,ltet a ddnt6st6l 
'ftesiti.

A HVB nege apitja, hogy a jel1lt vAlaszt6jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyamat teleptil6sen a roma
nemzetisegi vebszt6i jegyzeken szerepel.

A haterozat ellen - annak meghozatal't6l szAmitoft herom (3) napon belal - a kdzponti n6vjegyzekben szerepl6
vebszt6pober, jeliilt, jel6l6 szeNezet, tov'bbe az iigyben 

'intett 
temeszetes 6s jogi szem6ly, jogi szemelyiseg

nelkali szeNezet szemelyesen, levelben a Helyi velaszt6si Bizoftsegnel e660 BalassagyamaL Rek6czi
fejedelem (!t 12. szAm), telefaxon (06-31300-782) vagy elektronikus levalben (valasztas@balassagyamatr.hu),
jogszabelysettesrc hivatkozessal, illetve a vehsztesi bizoftsAg medegelasi jogkddben hozoft ddn6se ellen,
illetekmentesen fellebbezest nyirthat be a N6gr^d Megyei Terhleti VehsztAsi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjAn,
Rek6czi {tt 36.) cimezve. A fellebbezest 1gy ke beny1ftani, hogy az 2019. szeptember h6 09. napj'n 16,00 6raig
me96tkezzen.

LD-C-e-8-e-!:Es.:

Ohh Gyula 2660 Balassagyamat, RAk6czi fejedelem it 7/5. szem abfti lakos 2019. szeptembet h6 03. napian
kAte a 2019. 6vi nemzetisegi 

'nkomenyzati 
kepviseldk v^lasztAs^n Balassagyarmat telepllasen roma

nemzetisegi 
'nkomenyzati 

kepviselajeldltkqnt tdtteni nyilvAntaft^sba vetel6t a Fiatal RomAk Orszegos
Szovetsege jel6l6 szeNezet ieldltjekent.

A HVB mege apftotta, hogy Ohh Gyula nyituentaft^sba v6tel iftnti kerelme a jogszabelyokban ftmasztott
k'vetelm'nyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadeseval t1tftnt. A jeldltsdghez sz'kseges 6N6nyes
ajenhsok szema el6i a nemzetisegi neujegyzekben szerepb vahszt6poberck 5 %-et - de lega6bb 5 f6 -,
Balassagyatmat telep1l'sen a 19 db ajen6st.

A fentiekre tekintettel Ohh GyulSnak a 2019. 6vi nemzetis6gi dnkormenwati k6pvisel6k valaszasen
Balassagyamat telepiilasen roma nemzetisegi egyeni kepvisel6jel6ltkent t6ft6n6 nyilventaft4sba vetele a
rendelkezd ft szben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haftrozat a nemzetisegek jogairal sz6l6 2011. 6vi CLXxlX. brveny 50. S a) pontia, az 51. S () bekezdes b)'
pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. S a 6s az 59. S-a, a vebszt^si eli^resrcl sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdNdny
(tovabbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogoNoslatrol sz6b ftiekoztaas a Ve. 10. S P)
bekezdesen, 221. S-6n,223.6s 224. S-ain, a 307/P. $ (2) bekezd's c) pontjen, a 317., 318. S-a,n 6s az
i et'kekrdl sz6l6 1990. 6viXClll. tdNeny 33.5 e) bekezdes 1.) pontjen abpul.

A bizotts^g Ejdkoztatja a kerelmezaL hogy a fe ebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
Aogszab+lys'ftesrc hivatkozAs, illetue a vehsztesi bizottsAg m6degel6si jogkdtuen hozott dontese), a fellebbezas
benytjtdjenak nevet, lakcimet (szekhelyet) 6s - ha a lakcimetd Fzakhelyetq eft6r - postai eftesit6si cimeL a
fellebbez^s beny(itoj^nak szemelyi azonosit^:jAt, illetue ha a kiiff'ldon 616, magyarcrszAgi lakcimmel nem
rendelkez' velaszt'polgAr nem rendelkezik szemelyi azonositdval, a magyar e ampolgArseget igazol6 okirat^nak
tipusat 6s szAmeL vagy jeliil6 szeNezet vagy mes szeNezet eseteben a bircsegi nyilvdntaft^sba veteli szemat. A
fellebbezes taftalmazhatja benyiftoienak telefaxsz^m^t vary elektronikus levdlcimet, illet6leg kezbesitesi
megbizoftjenak nevet 6s telefaxsz^met vagy elektrcnikus lev4lcimet.
A bizottseg 6i6koztatja tovebbe a k6rclmez6t, hogy a fe ebbezes a vehszhsi bizottsAg hat'rczatenak
meghozatahig visszavonhat6, ugyanakkor a vebsztfui bizottsag az e[e6st hivatalb6l folytathatia.


