HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
34nU9.(1X.09.) HVB h ate ro z ata
Nameth Roland roma nemzetisegi ieliSltkent
ta ft6 n 6 ny ilve nta rft sba veb6r6l

A balassagyarmati sz'khelya Heryi vabsztesi Bizoftseg ftou1bbiakban: HVB) Nameth Roland 2672
Uugyag, eetAfi ftt 3g.szem ahtti takost - a Nemzeti Roma Osszefogds jeliilo szervezet ielaltiekent
- Balassagyarmat telepurcsen roma nemzetisegi iel1ftkent nyilventartAsba veszi.
Ezzel egyidej0bg a HVB

a

jel,ltet a dantesral 4ftesitL

A HVB megaltapltja, hogy a jetalt v1laszt6iogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat telepal6sen a
roma nemzetis6gi vebszt'i jegyzeken szerepel.
A haftrozat etlen - annak meghozatabt't szemftoft hArom (3) napon beltll - a kdzpon neviegyzekben
szereptd vAtaszt'pober, jetAtt, jel\td szeNezet, tov'bbe az Agyben einbft termeszetes es iogi szemely,
jogi
izenetyis1j n1tkuii szervezet szemetyesen, bveben a Helyi VehsztAsi Bizottsagne.l (2660
-B|tassagyarnat-,
Rek1czifejedetem tt 12. szed, btefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus lev6lben
(valasztis@batassagyarmatr.hu), jogszaberys6ftesre hivatkozessal, illetve a vehszt()si bizoftsAg
n6negetdsi jogkor'ben hozoft dontlse elten, ittetekmentesen fellebbezed ny(tithat be a N5gr6d Megyei
feruteti Vah{ztasi Bizofts1gnak (3100 Satg1tarien, Rek1czi 0t 36.) cimezve. A fe ebbeze$ Igy ke
benyljtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napien 16,00 6reig megerkezzen.

!J!.9-e!-e!4:
N6meth Rotand 2672 Hugyag, Pet6fi 0t 39. szam alafti lakos 2019. szeptember h6 06. napien k6fte a
2019. 6vi nemzetis6gi ankormenyzati kdpvisel6k velasztAsAn Balassagyarmat telepul'sen roma
nemzetisegi nnkormenyzati kepvisel1jetAttkent tAften6 nyituenbftesba vetel1t a Nemzeti Roma
Osszefogds jel6l6 szeNezet jel,ltiekent.

A HVB mege apitofta, hogy Nemeth Rotand nyilvAntaftesba vetel irenti kerehe a iogszabelyokban
ftmasztott k,vetelmenyeknek megfetel, a beielenrcs aienblvek ebdeseval tAftant. A iel1ltseghez
szijkslges eru'nyes aj6ntAsok szima et6ri a nemzetis^gi neujegyzekben szerepl, velaszt'poqerok 5
%-6t

-

de legabbb 5 f6

-,

Balassagyarmat telep16sen a 19 db aienast

fentiekre tekinteftel Nemeth Rotandnak a 2019. 6vi nemzetisegi Ankormen6ati kepviselak
vehsztesen Balassagyarmat teteputesen roma nemzetisegi egyani kepvisel6iel1ltkent to,tend

A

nyituentaftesba vetele a rendelkez, reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haarozat a nemze segek jogair6l sz6t, 2011. evi CLXXIX. t6ru6ny 50 5 a) pontia' az 51. S 0)
bekezd,s b) pontja, az 53. $a, az 54., az 58. S a 6s az 59- S-a, a velaszftsi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXvl. tdNeny (tov'bbiakban: ve.) 10. $-6n, a 124-127. S-ain, 132. $-An, a iogorvoslatr6l szol6
tej'kozhtes a'Ve. 10. S P) bekezd6sen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S (2) bekezdes c)
pontjen, a 317., 318. S-ain es az ilbrckekr1l szol6 1990. 6viXclll. brveny 33.5 e) bekezdes 1 ) ponuan
alapul.
bizoftseg Hjekoztatja a kerelmez1t, hogy a feltebbez,snek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
(jogszabelys'ftesre hivatkozes, iltetve a velaszasi bizoftseg medegercsi iogk1rben hozott ddnrcse), a
iellebbez's beny1jvdnak nevet, bkcimet 6zekherye0 6s- ha a lakcimet5l (szekhelyet6l) elrcr- postai
errcsircsi cim6i,'a fettebbezes beny1jt1j1nak szemetyi azonosit6i6t, illetve ha a k\ff5ldan 616,
magyarorszegi hkclmmet nem rendelkezl vehszt1po@er nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar e ampolgArsegat igazol' okiratenak tipuset es szemet, vagy iel6l6 szeNezet vagy mas
szervezet eset'ben a bir'segi nyilventaftasba vebfi szemeL

A

A

fetlebbez,s tartatmazhatja beny1\'jenak tetefaxszem^t vagy elektronikus levelcimet, illet6leg

kezbeslrcsi megblzoftjenak nevet 6s telefaxszemet vagy elektronikus levebimeL
A bizottseg ajekoztatja tovAbbe a keretmez\t, hogy a fellebbezes a vehszftsi bizoftseg haarozatbnak
meghozab6ig visszavonhat6, ugyanakkor a velasztesi bizottseg az eljAr1st hivatalb1l folytathatia.

