HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
Balassagyarmat
51/2019.(1X.09.) HVB h ate roz ata
Kiss Anita roma nemzetisagi jeliiftkent
tO ft 6 n 6 nyi lva nta ft a sb a v'tel' rdl

A

balassagyarmati szekhelyl Helyi Vebsztasi Bizofts'g (tovdbbiakban: HVB) Kiss Anita 2660
fi 3. 4n. szem ahtti lakost - a ,,LUNGO DROM" ORSZAGOS CTGANY
ERDEKVEDELMT ES POLGART SZOVETSEG jet6t6 szevezet jebttjekent - Batassagyarmat
telepal6sen roma nemzefisegi jel'ltkent nyilvAntartasba veszi.
Balassagyarmat, Szonftgh Pel

Ezzel egyidejtbg a HVB

a

jel5ltet a dAnrcsral afteslti.

A HVB negelapitja, hogy a jel6lt vehszt'jogosuftseggal rendelkezik, Balassagyarmat teleptil4sen a
roma nemzetis6gi vebszt6i jegyzeken szerepel.
A hat^rozat ellen

- annak meghozata6td szemitoft herom (3) napon beltil - a kdzponti nevjegyzekben
szerepb vebszt6pober, jel5lt, jel6l6 szervezet, bvebbe az agyben qrintett termeszetes 6s jogi szemely,
jogi szemelyiseg nelkAli szeNezet szemelyesen, levalben a Helyi Vebszftsi Bizoftsegnel e660
Balassagyarmat, RAk6czifejedelem 0t 12. sz6m), telefaxon (06-36300-782) vagy elektronikus lev'lben
(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabelyseft'sre hivatkoz^ssal, illetve a vehszqsi bizoftseg
merbgercsi jogkoreben hozoft dantese ellen, illetekmentesen fellebbeze ny1jthat be a N6gred Megyei
TerAle Vehszasi BizoftsAgnak (3100 Salg'tarjen, Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fe ebbezest (tgy ke
benyIjtani, hogy az 2019. szeptember h6 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

lndokoles:
Kiss Anita 2660 Balassagyarmat, Szontegh Pel 0t 3. 4/2. szem abfti lakos 2019. szeptember hO 09.
napjen kerte a 2019. 6vi nemzetisegi ankormenyzati kepvisel6k vehsz6sen Balassagyarmat
telep1lasen roma nemzefisegi 5nkormenyzati kepvisel6jel5ltk1nt t5ften1 nyilvenbftesba veEbt a
,LUNGO DROM" ORSZIGOS C/G ANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZjVETSEG \EI6I6 SZENEZET

jel6ltjekent.

a jogszabelyokban temasztott
kavetemenyeknek megfelel, a bejelenrcs ajenbivek etadeseval tdft€nt. A jelalseghez szriksdges
ajenasok szema e6ri a nemzetisegi nevjegyzekben szerepl1 vAlaszt1poqerok 5 %-et - de
'Nenyes 5 fO -, Balassagyarmat teleparcsen a 19 db ajen6st.
bgaabb

A HVB negelapitotta, hogy Kiss Anita nyilvdntaftSsba vdtel irAnti kerelme

A fentiekre tekintettel Kiss Anit1nak a 2019. 6vi nemzetisegi ankormenyzati kepvisel6k vehszasen
Balassagyarmat telep0l6sen roma nemzetisegiegyeni kepvisel'jelbltkent t,ften' nyilvenbftesba vercb
a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megtdrtent.

A haterozat a nemzetisegek jogair5l sz6l6 2U1. evi CLXXIX. tdrveny 50. S a) pontja, az 51. S 0)'
bekezdes b) pontja, az 53. $-a, az 54., az 58. S a 6s az 59. S-a, a velasz6si eueresrOl sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. fiNeny (tovebbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a jogowoslatr'l sz6l6
Hjekoztates a Ve. 10. S (3) bekezdesen,221. S-en,223. es 224. S-ain, a 307/P. S e) bekezdes c)
pontjAn, a 317., 318. $-ain 6s az illetekekr5l sz6l6 1990. eviXCU|. t6ru6ny 33.5 e) bekezdes 1.) ponuAn
alapul.

A bizofts1g Ejekoztatja a kerelmez6t, hogy a fellebbez'snek taftalmaznia kell a fellebbezes jogalapjet
(jogszabelys€ft€sre hivatkozes, illetve a v4lasztdsi bizoftseg m6legel6si jogk5rben hozott ddnt6se), a
fe ebbezes beny1jtojAnak nev6t, lakclmet 6zekhelye0 es - ha a lakcim6t6l (sz'khely'tdl) elter - postai

6ftesltesi cimeL

a fellebbezes beny(rjt6jenak szemelyi azonosircjet, ietve ha a kulfoldon

616,

magyarorszegi lakcimmel nem rendelkez' velaszt6pober nem rendelkezik szemelyi azonosit6val, a
magyar ellampolgerseg igazol' okiraftnak tipuset es szemeL vagy jel6l6 szervezet vagy mes
szervezet eset6ben a blr'sagi nyilvenhftesba vebfi szAmet. Afellebbezes hftalmazhatja beny,jt1jenak
telefaxsz1met vagy elektronikus levelcimet, i et6leg kezbesitesi megbizoftjenak nevet es bbfaxszemet
vagy elektronikus bvebimet.
A bizottsdg tdjakoztatja bvabbe a kerelmez't, hogy a fellebbezes a vAlasz6si bizoftseg hahrozaftnak

meghozah6ig visszavonhat6, ugyanakkor a vebszdsi

