
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagvarmat

462019.(X.09.) HVB h a t e r o z a t a
Baloghne Strih6 Alexandra roma nemzetisagi ieldltkent

rcfte n 6 nyiM e nta ft esba vfieb 16l

A balassagyarmati szekhely Hetyi vebszftsi Bizoftseg (tovabbiakban: HVB) Baloghna strih6
Atexandri'2660 Batassagyarmat,' K1v1ri 0t 7/8. th. sz3m alafti lakost - a ,,LUNGO DROM"

OCdZnaOi CrcnNY ERfiEKVEDELMT ES POLGART SZ|VETSEG ietdt6 szervezetiel6ttiek6nt-
Balassagyarmat telepiircsen roma nemzetisegi iel'ltkent nyilventartesba veszi'

Ezzet egyidej1bg a HVB a ielaltet a dontesr1l eftesiti

A HVB mege apltja, hogy a jet,ft vebszt'iogosuttseggal rendelkezik, Balassagyarmat telepurcsen a

roma nemzetisegi vehszt6i iegyzeken szerepel

A haterozat etten - annak meghozataht't sz1mitoft herom (3) napon beliil - a k1zponti n1viegyz6kben

szeripl6 v,laszt1poqer, jetlli jet6l6 szeNezet, bvebbe az Ugyben erinteft termeszetes es iogi szemely,

jogi izemelyis1g nEtXiii szervezet szemelyesen, bveben a-Helyi Vehsz6g Bizoftsegnel e660
'ahassagyarmai Rek1czifejedetem 0t 12. szed, btefaxon (0&3*300-782) vagy elektronikus levalben

lvalasztis@balassagyarmatr.hu), iogszaberysqftesre hivatkozessal, illetve a velaszqsi bizoftseg

m1rlegerc;ijogkar66en hozoft da,nt6s;etten, iitetekmentesen fetlebbezest ny1ithat be a N5grAd Megyei

ferut6ti valasltasi Bizoftsegnak (3100 satg1tarien, RAk6czi 0t 36.) clmezve. A fellebbez6st (1gy ke

benyljtani, hogy az 2019. szeptember hO 12. napi^n 16,00 6reig megerkezzen

lndokoles:
Batoghn, Strih' Alexandra 2660 Balassagyarmat, K6veri 0t 7/8.3/1. sz6m alafti lakos 2019.

sze;tember h6 Og. napi1n k6fte a 2019. bvi nemzetis6gi 1nkormAnyzati kepvlte!6k velasz6sen

Bat'assagyarmat teleput'sen roma nemzetisegi ankormenyzafi kepvlsglli?lglttellt- 
^t6fi6no

iyinantiha"nu v6tet6t i ,ruieo-onoi; onsZ"Oos CtcANi ERDEKVEDELMT Es P1LGAR1

SZOVETSEG iel6l6 szeNezet iel'ltiekent.

A HvB megelbpitofta, hogy Batoghne Stih6 Atexandra nyifuenbftesba Vetel irenkereme a

jogszabatyoiban' tdmasztoft-i6veteli1nyeknek megfelet, a beielenrcs aienbivek etadeseval t6ft6nt. A
'leiansegiez sziiks6ges ervenyes aie;bsok szAma el6i a.nemzetisegi nevjegyzekben szerepl1
'vAtasztZpolg1rok 

S "i.-At - de tegabbb 5 fO -, Batassagyarmat telepUl4sen a 19 db ai6nl6st

A fentiekre tekinteftel Batoghn' strihl Atexandr6nak a 2019. 6vi nemzetis^gi Ankormenyzati.k6pvisel6k

v'lasztdsdn Balassagyarmat teleptiasen roma nemzetisegi egyeni kepvisel'iel5ltkent tdfteno

nyifuentaftesba vetete a rendelkez' reszben foglaltak szerint megt6ft6nt'

A hatilrozat a nemzetis'gek iogairot szot6 2011 6vi CLXXlx toNeny 50 5 a) pontia, az. l! 5 0)
neXeiAes O1 pontja, az 55. *2,22 54., az 58. S a 6s az 59. S-a, a vebsz6si eli1resr1l sz6l6 2013- 6vi

XXXV;. tarviny itovebbiaiban: Ve.) 10. S-ei, a 124-127. $-ain, 132. S-en, a iog-oNoslatr5l sz6l0

uj6koztatds a'v;. 10. S G) bekezdesen,2zt. S-an, 223 es 224 q-ain, a 307/P' S e) .bekezdes c)

pontj1n, a 317., 318. S-;in 6s az itterckekr1t sz6t6 lgg1.6viXcllt. fiNeny 33.5 e) bekezdes 1.) ponti1n

alapul.

A bizoftseg tej,koztatja a k6retmez6t, hogy a fettebbez^snek taftalmaznia kell a fellebbezqs iogalapjet
gogszanaiyseft1sre iivatkoz1s, iltetve a-vZtasztAsi bizoftseg merbgel1si iogkdrben hoz,ott dont6se), a

ieiennezes nenyttltopnak nevet, takdmet gzekhetyet) 6s- ha a lakclm1t6l (sz1khelydt6l) efter- postat

efteslt1si clm6i, 
'a'fettebbezes 

beny1it1ienak izen1tyi azonosit1ieL illetve ha. a kUlfblddn 616,

magyarorszegi bkcimmet nem rendetiei1 v1taszt1po$er nem rendelkezik szem1lyi azonosit6val, a

maf,'yar 1tlaipolgArseg igazol1 okira6nak tipuset es szemeL vagy iel6l6 szeruezet va,gy mas

szirvezet eseienen a bir6sebi nyituenbftesba veteti szdmdt. Afeltebbezqs taftalmazhatia benyiiqanak
tetefaxszemet vagy etektroniku; bveblmet, ittet1teg kezbesftesi megbizoftienak nevet es rclefaxszemet

vagy elektronikus bvebi meL
Aiizoftsdg Hiekoztatia tovAbbe a kerehez1t, hogy a fettebbezes a vslaszt1si.bizoftses. Ytllo:?!6*k
meghozabaig visszavonhat6, ugyanakkor a velasztesi

,fJ;:
+'

h iv atalb 6l f olytath ati a.


