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BogdAn R6zsa roma nemzetisegi
rcrrc nO nyilvenb ftasba vetel'r5l

Az ipolyszogi Helyi Velasz6si Bizotts^g (tovdbbiakban: HVB) Bogden R6zs6nak - a ,,LaJNGO
DROM" Orszegos Cigdny Erdekv^delmi 6s Polgeri Sz6vets6g jet,l6szervezet jel,ltjek6nt lpolyszog telepAl6sen roma nemzetisegi jel1ltkent t6ften6 nyilventurtesba vetetat visszautasitotta.

A

haftrozat ellen - annak meghozabht'l szemibft harom (3) napon belijt - a k'zponti
n'ujegyz'kben szerepb vebszt1poqer, jelAlt, jel6l6 szeNezet, tovebbat az Agyben 6rintett
termeszetes es jogi szemely, jogi szenelyiseg n6lkiili szervezet szem1lyesen, bveben a Helyi
vebsz6si Bizottsegnel e660 lpolysz^g, F6 0t 36. sze , btefaxon (06-3s-300-782) vagy etektronikus
levelben (bgyarmat@profinter.hu), jogszabAlyseftesre hivatkozessat, ittetve a vetasiasi bizoftseg
m'flegelesi iogkareben hozoft dontese ellen, illetekmentesen fellebbezest nyljthat be a N6grdd
Megyei Tertileti VSlasztdsi Bizoftsegnak (3100 Satg6tarjen, RAk'czi (tt 36.) cimezve. A fettebbez'st
,gy kell benyIjtani, hogy az 2014. szeptember h6 11. napjdn 16,00 6reig meg'rkezzen.

Indokol6s:
J6nas Gebor meghatatmazott 2014. szeptember h6 08. napjen 10.30 6rakor k6rte Bogden R'zsenak

a

2014. 6vi nemze segi ankormanyzati k6pviset6k vetasztesen Folysz,g tetepul'sen roma
nemzetisegi )nkormanyzati kepvisetojet^ltkent t6ft6n6 nyilvenbftesba v6b6t a ,LUNG] DR)M"
Qrszdgos Cigeny Erdekvedehi es Poqeri Sz6vets6g jetAl' szeNezet jet6ltjek6nt.
A HVB nege apitofta, hogy Bogden R6zsa nyituenbftesba v1tete ir|nti k'retem a jogszabetyokban
tamasztott kovetelm€nyeknek nem felel meg, a jel'ftseghez sztjks'ges
aiinlasox siema l,
nem eri el a jogszabdlyban el'tft S ajenast.
'rvenyes

a 2014. evi nemzetis'gi ankormenyzati k6pvisel6k
valaszasen lpolyszog telepal6sen roma nemzetisegi egyeni kepvisel'jet1ttkent t6fteni6 nyitvanitaftesba

A,fentiekre tekinteftel Bogdan R6zsenak
vebb visszautasitesra kerult.

A habroz,at a.nemzetisegek jogair'r sz6r6 cLXXrx. t,rveny s0., s1., az s3.
s-a, az s4., az sB. s a, sg.
s-a, a,valaszfdsi eljarasr6l sz0t6 2013. 6vi xxxvt. tdN'ny (tovebbiakban: ve.1 10. S-en, a 124:127. S(2)-bekezdesen, a jogorvostatr6t sz6b ftj'koitafts a Ve. 10. g pj nekizaesen, 221.
S_en,
a 307/P. S e) bekezd's c) pontjin, a s17., 318. g-ainZs az iilet6kekr6l'sz6b ; gg0.
.e:. ??4. S-ain,

1i!,-113 _$
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€vi XClll. tarveny 33.5 (2) bekezd1s 1 .) pontjen abpul.

bizoftseg fti1koztatia a kerehez1t, hogy a fetlebbezesnek taftalmaznia ke a fellebbez1s jogataplat
Aogszabelys6ft6sre hivatkozas, illetve a vehsztesi bizoftseg meflegetesi jogkarben hozott diaitesel, a
fellebbezes benyIrt1jenak nev6t, takcrm't 6zekherye0 ei
ha a rakcii6t6r (sz'kheuercD efter
postai 4nesitesi cimet, a tellebbezes benyl\1jenak szemetyi azonositIjet, i
etve ha a ktiffanon eta,
magyarorszegi bkcimmel nem rendelkez1 velaszt6pober nem rendetkezik szem1tyi azonosit6val,
a
magyar e ampolgarsagat igazol6. okiraanak tipusat es szem6t, vagy jetal6 szervezet vagy mes
A.

-

-

a bir1segi nyilvenhftesba veteli szemet. A'feltebbezes tartatiazhatja
benyllrcienak telefaxszemet vagy elektronikus tev'tcimet, itlet'teg kezbesitesi megbizoftjenak nev6t
6s telefaxszem vagy elektronikus lev1lcimet.
A bizotts^g Hjekoztatja tov'bbe a kerehez1t, hogy a fettebbezls a vehszt^si bizorcag
ha.tarozaanak meghozabhig visszavonhat6, ugyanakkol-a velaszasi bizoftseg az euerast hivatalb6l
szeNezet eseteben

folytathatja.

Ipolyszog, 2O14. szeptember 08.
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