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33/2019.(1X.09.) HVB h ate rozata
Strih6 Zsanett roma nemzetisegi jelitftkant

t6ft 6 n 6 nyi lve nh fte sba ve b rc rdl

A balassagyarmati szekhelyl Helyi Velaszqsi Bizottseg ftovebbiakban: HVB) Strih6 Zsanett 2660
Batassagyarmat, Rdk6czi tejedelem 0t 85. A. lh. 22. szem alatti lakost - a Nemzeti Roma asszefogds
jeliild szervezet jelbltjekant - Balassagyarmat teleptircsen roma nemzetisegi iel6ltk6nt
nyilventaftesba veszi.

Ezzel egyidejoleg a HVB a jel5ltet a ddntesr5l fftesiti.

A HVB megA apitja, hogy a jel'lt vebszt6jogosults^ggal rendelkezik, Balassagyarmat teleparcsen a
roma nemzefisegi velaszt6i jegyzeken szerepel.

A hahrozat ellen - annak meghozataht6l szemitoft herom (3) napon belul- a kozpon nevjegyzekben
szereprc vebszt'pober, jelalt, jel6l6 szervezet, bvebbe az ugyben 

'rinteft 
termeszetes 6s iogi szemely,

jogi szemelyiseg nekiili szervezet szem'lyesen, lev6lben a Helyi VelasztAsi Bizoftsegnel (2660
Balassagyarmat, Rekaczi fejedelem 0t 12. szdm), telefaxon (06-3+300-782) vagy elektronikus levelben
(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabelys'ftesre hivatkozessal, illetve a vehsztasi bizotts^g
n'dege6si jogkoreben hozott dantese ellen, illet'kmentesen fellebbeze$ ny'jthat be a N1gred Megyei
Tertile Velaszasi Bizoftsegnak (3100 Salg6tarjen, Rdk6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbeze$ 1gy ke
benyljtani, hogy az 2019. szeptember ho 12. napjan 16,00 6reig megerkezzen.

lndokoles:
Strih' Zsaneft 2660 BalassagyarmaL Rek^czi fejedelem 0t 85. A. lh. 2/2. szem alatti lakos 2019.
szeptember hO 06. napjen k6fte a 2019. 6vi nemzetisegi Ankormenyzati kepviselak velaszasen
Balassagyarmat telepul'sen roma nemzetis6gi ankormenyzati kepvisel6jel5ltkent taft6no
nyivenbftesba vebrct a Nemzeti Roma Osszefogds jel6l6 szervezet jel'ltjekent.

A HVB mege apitofta, hogy Strih6 Zsanett nyiMenbrhsba vetel ienti kerehe a iogszabelyokban
Hmasztoft kavetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajenblvek Staddsdval t6ft6nt. A ieldltseghez
szajks6ges 6rvenyes aj1n6sok szema el6i a nemzetisegi neviegyzekben szerepl' vehszt6poqeroK 5
%-6t - de legal'bb 5 fO -, Balassagyarmat teleparcsen a 19 db ajenbst.

A fentiekre tekintettel Strih' Zsaneftnek a 2019. 6vi nemzetisegi ankormdnyzati kdpviseldk vehszftsan
Balassagyarmat telepiircsen roma nemzetisegi egyeni kapviselbjel1ltkent tdrrcn' nyilventaftesba veteb
a rendelkezd reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haarozat a nemze segek jogair'l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. rcNeny 50. $ a) pontia, az 51. S 0)
bekezdes U pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. $ a 6s az 59. S-a, a v^lasztasi eueresrol sz6l6 2u3. evi
XXXVI. rcNeny $ovebbiakban: Ve.) 10. *en, a 124-127. S-ain, 132. S-An, a iogotvoslatr6l sz6l6
ajekozhas a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 2n. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, a 317., 318. $-ain 6s az ilbtekekrdl sz6l61990.6viXClll. tarv6ny 33.$ (2) bekezdes 1.) ponuan

alapul.

A bizottseg ffij6koztatja a kerehez^t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
Aogszabelyserrcsre hivatkoz^s, illetve a vehszasi bizoftseg merlegel6si jogkArben hozott dont&e), a
fe ebbezes beny'jt6jAnak nevet, bkcimet (szekhelyeq 6s - ha a lakcimet5l Gzekhelyetdl) elter - postai

eftesftesi cimet, a fellebbezes beny1b6jenak szemelyi azonosifiieL ietve ha a kulfoldon 616,

magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez6 vehsztopober nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar e ampoberseget igazol6 okiratenak tlpuset 6s szemeL vagy iel6l6 szeNezet vagy mes
szeruezet esebben a bir6segi nyilvAntaft1sba vebfi szemet. A fe ebbez's taftalmazhatja beny0ft6jenak
telefaxszem vagy elektronikus levelcimdt, ilet1leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet 6s telefaxszamet
vagy elektronikus lev'lclm6t.
A bizottseg ftjekoztatja bvebbe a kerehez^t, hogy a fe ebbezes a vehszqsi bizotts^g ha6rozatAnak
meghozabhig visszavonhat6, ugyanakkor a velaszftsi bizoftseg az euerest hivatalb6l folytathatia.


