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Farkas Deniel roma nemzetisagi jelaltkant

bften5 nyilvenbftesba vetel6r6l

A balassagyarmati szekhelyt Helyi Vehszasi Bizoftseg (ovabbiakban: HVB) Farkas Deniel 2660
Balassagyarmat, Rek'czi fejedetem 0t 33. 2/A. szAm abtti takost - a ,,LUNGO DROM" ORSZAGOS
9IGANY ERDEKVEDELMT ES pOrcAn SzOvETSEc jetist, szervezet jet6ttjekant -
Balassagyarmat telepArcsen roma nenzetisegi jelalkent nyilventaftesba veszi.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jelaltet a ddntesr6l 4ttesiti.

A HVB megelbpitja, hogy a jel5lt vAlaszt'jogosults^ggal rendelkezik, Balassagyarmat telepillasen a
roma nemzetisegi vebszt'i jegyzeken szerepel.

A hatArozat ellen - annak meghozatabtd szenlbft herom (3) napon belal- a kazponti nevjegyz6kben
szerepb vebszt'polgAr, jel5lt, jel6l6 szeNezet, bvebbe az agyben 6inteft termeszetes 6s jogi szemely,
jogi szemelyiseg nelkilli szervezet szemelyesen, bveben a Helyi Vehszt'si Bizoftsegnel (2660
Balassagyarmat, Rek6czifejedelem 0t 12. szed, Elefaxon (06-3+300-782) vagy elektronikus bvehen
(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabelyser6sre hivatkozessal, illetve a vebszasi bizoftseg
netugelasi jogk1r'ben hozoft dontese ellen, illetekmentesen fellebbezest ny(tjthat be a N6gred Megyei
Terulefi VebsztAsi BizottsAgnak (3100 Salg6tarjdn, Rdk5czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest tgy ke
beny,jtani, hogy az 2019. szeptember hO 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

lndokoles:
Farkas Deniel 2660 BalassagyarmaL Rek6czi fejedelem tft 33. ZA. szem alafti lakos 2019. szeptember
hO 09. napjen kerte a 2019. evi nemze segi ankormenyzati kepviselak vehsztAsen Balassagyarmat
telepalasen roma nemzetisegi 5nkormAnyzati kepviselajelAftkent WEn6 nyilvenbftesba vebl6t a
,,LUNGO DROM', ORSZAGOS C/G ANY ERDEKVEDELMT ES POLGART SZjVETSEG jel6l6 szervezet
jelaltjekent.

A HVB mege apltotta, hogy Farkas Deniet nyituenhftesba v6tel ien k'relme a jogszabdtyokban
Emasztott k1vetelmenyeknek megfelel, a bejelenbs ajenbivek etad^s,val taft'nt. A jel1ltseghez
szriks6ges 6ru6nyes ajenhsok szema el6ri a nemzetisegi nevjegyzekben szerepl6 v'laszt1po@erok 5
%-et - de legaabb 5 f6 -, Balassagyarmat telepa6sen a 19 db ajenasL

A fentiekre tekinteftel Farkas Denielnek a 2019. evi nemzetisegi 
'nkormdnyzati 

k6pvisel6k valasz6sen
Balassagyarmat telepaEsen roma nemzetisegi egyeni kepvisel6jelAltkent t1ften1 nyilvenhftesba vebb
a rendelkez6 reszben foglaltak szeint megtdftent.

A hat'rozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXIX. t5Neny 50. S a) pontja, az 51. S ()'
bekezdes b) pontja, az 53. $-a, az 54., az 58. $ a 6s az 59. $-a, a velasztAsi eueresrbl sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. fiNeny (ov6bbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. Sain, 132. S-en, a jogoNoslatrdl sz6l6
tAjekoztutes a Ve. 10. $ (3) bekezd6s6n, 221. $-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S Q) bekezdes c)
ponuen, a 317., 318. S-ain es az i etekekral sz6l6 1990. 6vi Xclll. taNeny 33.5 e) bekezd6s 1 .) pontjdn
alapul.

A bizoftsAg tejekoztatja a keremez5t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapj't
(jo$zab'lyseftesre hivatkozes, illetve a velasz6si bizoftseg nerlegel'si jogkorben hozott ddntese), a
fellebbezes benyljfijenak nevdL lakdnet Gzekhelyet) 6s - ha a lakcimet6l (szekhelyercl) elter- postai
eftesircsi cimeL a fellebbezes benytjt6j'nak szemalyi azonosft'jeL ietve ha a kalfaldan eb,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez5 vehszt6poqer nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar e ampolgarsegAt igazol6 okirat'nak tipuset es szameL vagy jelal6 szeNezet vagy mes
szervezet eseteben a bir6sdgi nyilvdntaftesba veteliszeneL A fellebbezes taftalmazhatja beny1jrcjenak
telefaxszemet vagy elektronikus bvebimeL illet1leg kezbesircsi megbizoftjenak nevet es bbfaxszemat
vagy elenronikus levdlclm6L
A bizoftseg Hjekoztatja tov'bb' a kerelmezaL hogy a fellebbezes a velasztesi bizoftseg haftroza6nak
meghozahbig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszt^si bizoftseg az euerest hivatalb6l folytathatja.


