HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
48/2019.(1X.09.) HVB h ate roz ata
J6nes Btuen roma nemzetis6gi ielaltkent
rcften6 nyilvenhft esba vetel6r6l
batassagyarmati szqkhetyfr Hetyi V1lasztAsi BizoftsAg ftovebbiakban: HVB) J6n6s lstvdn 2660
Balassaqvarmat. Josziv utca 25. szem atatti lakost a ,,LUNGO DROM" ORSZAGOS CrGAAly
Balassagyarmat
ERDEKVEDELMI Es PaLGAR| szOvETsEG iel'to szervezet ietiiftiekent
tele pti l6sen roma nemzetisegi jel5ltkdnt nyilvdntartesba veszi.

A

Ezzel egyidejnbg a HVB

-

a

-

jel'ltet a dontesral

'ftesiti.
A HVB megAttapltja, hogy a jelaft velaszt6jogosultsAggal rendelkezik, Balassagyarmat telepul6sen a
roma nemzetisegi vebszt6i jegyzeken szerepel.

A haterozat ellen - annak meghozatahtol sz'mltoft herom (3) napon belul - a kdzponti neviegyzekben
szereprc vebszt6poqer, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbbd az Ugyben 6inteft termeszetes 6siogi szemely,
jogi szemetyiseg netkiili szeNezet szem'lyesen, levelben a Helyi vAlaszqsi Bizoftsegnel e660
Balassagyarmat, Rek6czifejedelem 0t 12. szen), telefaxon (06-3+300-782) vagy elektronikus levelben
(valasztas@batassagyarmatr.hu), jogszab'lyser6sre hivatkozessal, illetve a v^lasztesi bizoftseg
mertegel'si jogkoreben hozoft dantese etten, itlerckmentesen fellebbezest ny1jthat be a Nograd Megyei
Terute Vebszt,si Bizoftsegnak (3100 Salg'taien, Rek'czi 0t 36.) cimezve. A fe ebbeze$ 1gy ke
beny1jtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokolds:
J6nes btuen 2660 Balassagyarmat, J6sziv utca 25. szAm alatti lakos 2019. szeptember h6 09 napian
kerte a 2019. evi nemzetisegi 6nkormdnyzati k6pvisel6k velaszasen Balassagyarmat telep*rcsen roma
k1pvisel6iel,ltk1nt t1fteno nvilvenhrtesba veb6t a "LUNGO DROM"
nemze seai
clcANY ERDEKiEDELMT Es P)LGAR| szbvETsEG ietdl, szeNezet iet,ttiekent.
oRsz/Gds 'nkormenvzati
megelfflpltofta, hogy J'nes btv'n nyitvdntaftSsba vebt irenti kerelme a iogszab6tyokban
6masztoft k1vetelmenyeknek megfelel, a bejelentes ajdnl6lvek etudesAval t5rtent. A iel5ltseghez
ajenbsok szema el6i a nemzetisegi neujegyzekben szerepl' velaszt'polgArok 5
sziikseges
%-et - de legahbb
'ruenyes5 f6 -, Balassagyarmat telepul'sen a 19 db ai6nbst.

A HVB

A fentiekre tekintettet JOnAs tstvennak a 2019. 6vi nemzetisegi Ankormenyzati kepvisel5k vebszasen
Balassagyarmat teleptil6sen roma nemzetis^giegyeni kepviseldjelAftkeft firten6 nyilvenhftasba vercle
a rendelkez' reszben foglaltak szerint negt6ft6nt.

A hatArozat a nemzetis'gek jogair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXX. torveny 50. S a) pontia' az 51. $ (1)
bekezdes U pontja, az 53. S-a,az54.,az 58- Saesaz59. S-a, a vebsztesi eli6r6sr6l szol6 2013 6vi
XXXV\. tdrveny ftovdbbiakban: Ve.) 10. $-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a iogoNoslatrol sz6l6
Hjekozhas a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-en, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjdn, a 317., 318. $-ain 6s az iltet6kekrdl sz6l6 1990.6viXClll. tdrveny 33.$ (2) bekezdes 1.) pontian
alaoul.

A bizoftseg Ejekoztatja a keretmez^t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
jogkArben hozott ddnt6se), a
Aogszabetys'ttesre hivatkoz^s, illetve a velaszasi bizofts^g merlegebsi
(sz€khely6t6l) efter - postai
lakcim6t6l
es
ha
a
ieltebbeze's beny1jt'jenak nevet, takcimet 6zekhely60
illetve
ha a kIlf1ld5n erc,
azonosit6jdt,
szemelyi
a
fetlebbezes
benyIft1jenak
e;6st6si cimet,
magyarorszegi hkcimmet nem rendelkez' velaszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar e ampoqerseget igazol' okinanak tlpuset es szemet, vagy iel6l6 szeruezet vagy mas
szervezet eseteben a birjsegi nyiVenhftesba veteli szemeL Afellebbezes taftalmazhatja benyl$oienak
tetefaxszemet vagy etektronikus bvebimet, iltet1teg kezbesitesi megbizoftjAnak nev6t 6s telefaxszemet
vagy elektronikus bvebimeL
A bizoftsAg tej'koztatja tov1bb| a kerelmezdt, hogy a fellebbezes a v'laszt1si bizoftseg haftrozatAnak
meghozahhig visszavonhat1, ugyanakkor a vAlaszt1si bizottsAg az euered hivatalb6l folytathatia.

