HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat
492019.(1X.09.) HVB h ate roz ata
Recz Virginia roma nemzetisagi jeldltkent
t6ft6 n 6 nyi I vA nta'tA sba vebrc 16l

A

balassagyarmati. szekhely0 Helyi VSlasztdsi Bizoftseg (ovebbiakban: HVB) Rdcz. Virginia 2660
Balassagyarmat, Aryed urca 36. szem alafti lakost
a ,,LIJNGO DROM" ORSZAGOS CIGANY
ERDEKVEDELMT ES POLGARI SZOVETSEG jetdt' szervezet jetdltjek'nt
Balassagyarmat
telepUasen roma nemzetis'gi jel1ltke nyilventartesba veszi.

-

-

Ezzel egyidejtbg a HVB a jel'ltet a dAntesr5l eftesiti.

A HVB meg' apltja, hogy a jelAlt vehszt6jogosultseggal rendelkezik, Balassagyarmat telepAl'sen a
roma nemzetisegi vehszt6i jegyzeken szerepel.

A hatArozat ellen - annak meghozatal,t6l szemltoft heron (3) napon belal - a kazponti neujegyz6kben
szerepb vehszt'polger, jel6lt, jel6l6 szeNezet, tovAbbe az agyben erinteft termeszetes 6s jogi szemely,
jogi szemelyiseg nelkAli szeNezet szemelyesen, levqlben a Helyi Valasz6si Bizottsdgn1l (2660
Balassagyarmat, Rek6czifejedelem 0t 12. szAn), telefaxon (06-31300-782) vagy elektronikus levelben
(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabalys'ftesre hivatkoz^ssal, illetve a vehszrcsi bizoftseg
merlegel6si jogkareben hozoft donrcse ellen, ilbEkmentesen fellebbeze$ ny,jthat be a N6gred Megyei
Terale Vehszasi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, RAkOczi Ut 36.) cimezve. A fe ebbeze$ 0gy kell
benyljtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

Indokoles:
RAcz Virginia 2660 Balassagyarmat, Arpdd utca 36. szem alatti lakos 2019. szeptember h6 09. napjen
k6fte a 2019. evi nemzefisegi 5nkormenyzati kepvisel5k vehszasen Balassagyarmat telepalesen roma
nemzetisegi
k'pvisel5jeldltkant t6ft6n, nyilvenbrtesba vetelat a ,,LUNGO DROM"

oRszlGos 'nkormenyzati
ct?ANY ERDEKVEDELMT Es P]LGARI sz'vETsEc jet,to szeruezet jet'ltjekent.

A HVB

megallapitofta, hogy Recz virginia nyilvenbftesba vetel irenfi kerelme a jogszabelyokban
t^masztott kAveblmanyeknek megfelel, a bejelentes ajenbivek etadesAval taftenL A jelaltsqghez
szuks6ges aNenyes ajenbsok szema el6ri a nemzetisegi nevjegyzekben szerepl6 valaszt6polgArok 5
%-6t - de legal,bb 5 f6 -, Balassagyarmat telep0l6sen a 19 db ajenhst.

A fentiekre tekintettel Recz Virginienak a 2019. 6vi nemzetisegi 5nkormenyzati kepvisel6k vabsztesan
Balassagyarmat telepul'sen roma nemzetisegi egyeni kepvisel5jeldltkent tdften1 nyilvenhftasba veteb
a rendelkez6 reszben foglaltak szeint megt1ftent.

A haarozat a nemzetisegek jogair'l sz5l1 2U1. evi CLXXIX. toNeny 50. S a) pontja, az 51. S 0)
bekezdes b) pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. S a 6s az 59. S-a, a vehsz6si eljaresr6l sz6l6 2U3. evi
XXXVI. torveny (tovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. $-ain, 132.}-en, a jogorvoslatr6l sz6l6
ftjekoztates a Ve. 10. S P) bekezdesen, 221. S-An, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
ponIen, a 317., 318.$-ain es az illerckekr5l sz0l6 1990.6viXClll. t'rveny 33.5 e) bekezdes 1.) ponuen
alapul.
A bizotts'g Hjekoztatja a kerelmezdt, hogy a tellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjat
(jogszabelysertesre hivatkoz^s, illetve a velaszasi bizoftseg merlegebsi jogkorben hozott d'nt6se), a
fellebbezes beny0ft6jenak nevet, lakclnet (szekhelyet) 6s - ha a lakclm6t6l (sz'khely6t6l) elt6r - postai

6ftesitesi clmet,

a

fellebbezes beny1jqenak szemelyi azonosit'jAt, illetve ha

a ktilfaldon

616,

magyarorsz^gi lakcimmel nem rendelkez, vehszt'pober nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar Sllampolgers^get igazol' okira6nak tipuset es szamel vagy jel6l6 szeNezet vagy mes
szeruezet eseteben a bir6segi nyilvenbftesba veteli szemaL Afellebbezes hftalmazhatja beny1jt6jenak
telefaxszem vagy elektronikus bvebimeL i et6leg kezbesltesi megbizoftjenak nev es Ebfaxszemet
vag y ele ktron i ku s level cl met.
A bizotts'g ajekoztatja bvebbe a kerelmez5t, hogy a fellebbez's a velasztAsi bizoftseg ha6roza6nak
meghozatal,ig visszavonhat6, ugyanakkor a velaszasi
az eljAre$ hivatalb1l folytathatja.

