
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

502019.(1X.09.) HVB h ate roz ata
P6ter Norbertne roma nemzetisegi jeliiltkent

fift€nd nyilvenbftesba veErc 16l

A balassagyarmati szekhelyl Helyi V'lasztesi Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) Pater Norbeftne 2660
B.alassagyarmat, Temet1 utca 2.1. fsz. 4..szem alatti lakost- a ,,LUNGO DROM" ORSZAGOS CIGANY
ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZOVETSEG jel6l6 szeryezet jeliSltjekent - Balassagyarmat
telepu rcsen roma nemzetisegi jelaltkent nyifu entartesba veszi,

Ezzel egyidejqbg a HVB a jel6ltet a dAntesr6l Atesitl

A HVB meg'llapitja, hogy a jelalt vebszt6jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat telepal1sen a
roma nemze segi v^laszt6ijegyzeken szerepel.

A ha6rozat ellen - annak meghozatabt'l szemltoft herom (3) napon belul- a kazponti n1ujegyzekben
szerepb vabszt6poqaL jel6lt, jel6l6 szervezet, tovabbe az iigyben 6rintett termeszetes 6sjogi szemely,
jogi szemelyiseg nelkuli szeNezet szemelyesen, bveben a Helyi VelaszEsi Bizoftsegnel e660
Balassagyarmat, Rek6czifejedelem 0t 12. szen), telefaxan (06-35-300-782) vagy elektronikus levelben
(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabelys6ttesre hivatkozessal, illetve a vebszt1si bizoftsag
netuge6si jogk1reben hozoft dontese ellen, ilbtekmentesen fellebbezest ny0jthat be a N6gred Megyei
Ter1leti VehsztAsi Bizottsegnak (3100 Salg'tarjen, Rak6czi rtt 36.) clmezve. A fe ebbeze$ lgy kell
beny0jtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6rAig megerkezzen.

Indokol6s:

Peter Norbeftne 2660 Balassagyarmat, Temet6 utca 21 . fsz. 4. szAm alatti lakos 2019. szeptember ho
09. napjAn k6rte a 2019. 6vi nemzetisegi ankormenyzati kepviselak vAlasztesen Balassagyarmat
teleparcsen roma nemzetisegi 5nkormenyzati kepvisel'jel5ltkent taftend nyilventaftesba vetelet a
,,LUNG) DR)M' oRszlcos c/G ANY ERDEKVEDELMT Es P)LGAR\ szOvETsEc jet6l6 szeNezet
jel6ltjekAnt.

A HVB negdllapitotta, hogy P6ter Norbeftn'l nyilventaft1sba vetel ienI kerehe a jogszabelyokban
Hmasztoft kdvetehenyeknek megfelel, a bejelenqs ajenblvek etad^seval t5ftent. A jelaltseghez
szrikseges eNenyes ajenbsok szema ercri a nemzefisegi nevjegyzekben szerepl, vAlaszt6poqerok 5
%-6t - de legabbb 5 f6 -, Balassagyarmat teleparcsen a 19 db ajenlest.

A fentiekre tekinteftel Pebr Norbeftnenak a 2019. 6vi nemzetis1gi 5nkormenyzati kepvisel6k
vehsztesen Balassagyarmat telepalasen roma nemze segi egyeni kepvisel6jel5lkent ftfteno
nyilvenbftSsba vebb a rendelkezd reszben foglaltak szerint megt6ft6nt.

A haterozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 2U1. evi CLXXIX. taNeny 50. S a) pontja, az 51. S ft)'
bekezd66 b) pontja, az 53. S-a, az 54., az 58. $ a 6s az 59. $-a, a v{laszt4si euerAsr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. torveny (tovebbiakban: ve.) 10. $-dn, a 124-127. S-ain, 132. S-dn, a jogorvoslatrol sz6l6
tAjekozhas a Ve. 10. S G) bekezdesen, 221. S-An, 223. 6s 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjen, a 317., 318. $-ain 6s az illerckekr'l sz6l6 1990. 6vi XClll. tdrveny 33.$ (2) bekezd66 1 .) ponqen
alapul.

A bizottsAg Hjekoztatja a kerehez't, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
Aogszabelyseftesre hivatkozes, illetve a vehszftsi bizoftseg metugercsi jogkarben hozott ddnrcsq, a
te ebbezes benytfi6jenak neveL lakcimet 6zekhely6t) 6s - ha a lakclmetal Gzekhelyetal) efter - postai
eftesircsi clmet, a fellebbezes benyLfi'jenak szemelyi azonosircjeL ietve ha a kulfolddn 616,

magyarorszegi bkclmmel nem rendelkez' vehszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampolgerseget igazol6 okiraanak tlpusAt 6s szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szeMezet eseteben a blr'sAgi nyiMenhftesba vebfi szemet. Afellebbezes taftalmazhatja beny0jtdjenak
telefaxszAmet vagy elektronikus bvebimeL i et6leg kezbeslt6si megbizottjanak nevet es Elefaxszemet
vagy ele Kroniku s lev'lcimet.
A bizoftsdg t1j'koztatja tovebbe a kerelmezat, hogy a fellebbezes a vebszt^si bizoftsAg ha6roza6nak
meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a vehszftsi bizofts^g az eljdrdst hivatalb6l folytathatia.


