
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG ftVB)
Balassagyarmat

522019.(X.09.) HvB h a te roza ta
Mafton Kinga roma nemzetisegi jel6ltk6nt

taft'nd nyilvd ntaft^sba veb6 16l

A balassagyarmati szekhely0 Helyi Vehsztesi Bizoftseg ftovebbiakban: HVB) Mefton Kinga 2660
Balassagyarmat, J'szlv utca 25. sz^m alafti lakost - a ,,LUNGO DROM" ORSZAGOS CIGANY
ERDEKVEDELMI Es PoLaARI SzOvETSEe jelail1 szeruezet jelhltjekent - Balassagyarmat
telepal'se n roma nemzetis5gi jel'ltkent nyi lventartesba veszi.

Ezzel egyidejfrleg a HVB a jel'ltet a d1ntesr6l 6ftesiti.

A HVB mege apltja, hogy a jel1lt vebszt6jogosults^ggal rendelkezik, Balassagyarmat telepalasen a
rom a nemzefisegi velaszt'i jegyzeken szerepel.

A hat6rozat ellen - annak meghozatabtd szenitoft herom (3) napon bel1l - a kdzponfi nevjegyzekben
szerepb vehszt'pober, jelalt, jeldl' szeNezet, bvebbe az agyben qrintett termeszetes 6sjogi szem6ly,
jogi szemelyiseg nelktlli szervezet szemelyesen, bveben a Helyi Vdlasztdsi BizottsAgnel (2660
Balassagyarmat, Rek6czifejedelem 0t 12. szem), telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus bvelben
(valasztas@balassagyarmatr.hu), jogszabalysattesre hivatkozessal, illetve a valaszftsi bizoftseg
meflegel'si jogkoreben hozoft ddntese ellen, ilbrckmentesen fellebbezest nyIjthat be a N6gr'd Megyei
Terale Vehsztasi Bizoftsegnak (3100 Salg'tarjen, Rak6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest 0gy kell
beny0jtani, hogy az 2019. szeptember hO 12. napjen 16,00 6reig megerkezzen.

lndokolSs:

Mdrton Kinga 2660 Balassagyarmat, Josziv utca 25. szem abtti lakos 2019. szeptember h6 09. napjan
kefte a 2019. 6vi nemzefisegi 

'nkormAnyzati 
kepvisel6k vebsztesen Balassagyarmat teleparcsen roma

nemzetisegi ankorm'nyzati kepvisel'jel1ltkent brrcn' nyilvAntaft^sba veterct a "LUNGO 
DROM"

oRSZAGos ctGANY ERDEKVEDELMT Es P)LGARI sz}vETsEc jel6l6 szervezet jel6ltjek6nt.

A HVB mege apitofta, hogy Mefton Knga nyilventaft^sba vetel irenl kerehe a iogszabelyokban
temasztoft kdvetehenyeknek megfelel, a bejelentes ajdnl6ivek ebdaseval taft1nt. A jel5ltseghez
szriksdges 

'Nenyes 
ajenEsok szAma e6ri a nemzetisegi nevjegyzekben szerepl1 v'laszt6poqerok 5

%-et - de legahbb 5 f6 -, Balassagyarmat teleparcsen a 19 db ajAn6st.

A fentiekre tekinteftel M6fton Kngenak a 2019. evi nemzetis6gi 5nkormanyzati kepvisel5k vAlasz6sen
Balassagyarmat telepurcsen roma nemzetis1gi egydni k'pvisel'jel1ftkent firten1 nyilvenbftasba vetele
a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megtorrcnt.

A haarozat a nemzetisegek jogair6l sz6l6 2U1. evi CLXXIX. taNeny 50. S a) pontia, az 51. S ()
bekezdes b) pontja, az 53. $a, az 54., az 58. S a 6s az 59. $-a, a valasz6si eueresr6l sz6l6 2013. 6vi
XXXVI. bNeny $ovebbiakban: Ve.) 10. S-en, a 124-127. S-ain, 132. S-en, a iogoNoslatr6l sz6l6
t1jekoztates a Ve. 10. S (3) bekezdesen,221. S-6n, 2n. es 224. S-ain, a 307/P. S Q) bekezdes c)
pontj1n, a 317.,318. S-a,n 6s az illetekekr6l sz6l6 1990. 6viXClll. taveny 33.5 e) bekezdes 1.) ponuen
alapul.

A bizoftseg Ejekoztatja a kerelmez^t, hogy a fellebbezasnek taftalmaznia kell a fellebbezes iogalapiet
(jogszabelyseftesre hivatkozes, illetve a vebszasi bizoftseg meflegercsi iogkorben hozoft ddntese), a
fe ebbezes beny,I'jenak nevet, hkcimet 6zekhelye0 6s - ha a lakcimdt6l (szdkhelydt6l) elrcr - postai
eftesitesi cimeL a fellebbezes beny,jt6j'nak szemelyi azonoslbjeL ietve ha a kulf'ldan 616,

magyarorszegi hkcimmel nem rendelkez' vebszt'pober nem rendelkezik szemelyi azonosit'val, a
magyar e ampolgdrsdgdt igazol6 okiraqnak tipus't 6s szAm'L vagy iel6l6 szervezet vagy mes
szervezet eseteben a bir6segi nyiMenbftesba veteli szemet. A fe ebbezes aftalmazhatja beny(tit6ienak
telefaxszemet vagy elektronikus levelcimeL i et'leg kezbesit^si megbizoftjenak nevfi es EbfaxszAmet
vagy elektronikus levelcimet.
A bizoftseg Hjekoztatja bvebbA a kerehez^t, hogy a fellebbezds a vehsztesi bizoftseg haarozaffinak
meghozab6ig visszavonhat6, ugyanakkor a


