
HELYI VALASZTASI BIZOTTSAG HVB)
lpolysz6g

23/2014.(1X.08.) HVB h ate roza ta
a roma nemzetis6gi jeldltek szavaz6lapon elfoglalt sorrendjanek

sorsoEse16l

Az ipolyszogi Helyi Velasztesi Bizottsag a 2014. okt6ber h6 12. napj^ra kiruz5ft helyi onkormAnyzati
kepvisel5k 6s poqermesterek velasztesen holyszag teleptiesen a roma nemzetisegi jel5ltek
sorso/asa Ergyeban meghozta a k,vetkez6 haterozatot:

Az ipolyszagi Helyi V1lasztdsi Bizoftseg az lpolysz5g telepal€sen bejelentett 6s nyilvenhftesba vett
roma nemzefisegi jel)ltek sorrendjet kisorsolta 6s a sorso/6s eredmdny6t az a6bbiak szerint A apitja
meg:
1. sorszEm BOGDAN ROZSA ,,LUNGO DROM"
2. sorszem BARANYI DEZS6,,LUNGO DROM"
3. sorsz5m KOVACS JANOSNE,,LUNG? DROM"
4. sorszdm KovACS RTCHARD ,,LUNGO DROM"
5. sorszEm PNTER ATTILA ,,LUNGO DROM"

A Helyi Vllasz6si Bizotts6gnak a vebszftsi eueresr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tarveny (bvabbiakban:
Ve.) 160. S-a alapjan meghozoft, a roma nemzetisegi jelaltek sorsohser6l sz6l6 habrozata ellen nincs
helye one 6 jogorvoslatnak.

A sorso/6s rcrv1nyessege elleni jogoNoslat a szavaz'lap adattaftahenak j6vehagyAsa e eni bir6segi
fel U lvizsgA lati kerelembe fogl alhat6.

lndokoles:
A Nemzeti V6laszt6si BizoftsAg (ovabbiakban: NVB) az 1128/2014. szemtr haterozateval a
nemzetis6gi dnkormenyzati kepvisel1k 2014. 6vi aftahnos vAlasztds6t 2014. okt6ber h6 12. napjera -
a helyi dnkormdnyzati kdpvisel6k es poQermesterek 2014. 6vi v6lasztds6nak napjera - t(izte ki.

Az NVB haftrozaanak L pontjAval lpolyszog teleptil^sen a nemzetiseg jogair6t szdt6 201 1 . 6vi
CLXXIX. bNeny ftov'bbiakban: Nektv.) 242. g (2) bekezd6se atapjen a blepiil'si nemzefisegi
5nkormenyzati k6pvisel6k vebszEset kifizte, mivel a telepiilesen az adott nemzetiseghez taftozo
szemelyek szem - a legutols6 nepszamalesnak az adott nemzetiseghez taftozesra vonatkoz6
kerdeseire ny1jtott adatszolgeftaas nemzetisegenkent 

'sszesiteft 
adatai szerint a 25 f e6ri,

lpolyszdg telepalasen a roma nemzetis6gi 83 f6.

A Nektv. 58. S 0) bekezd1se alapjen jel1ltet nemzetis1gi szevezet 1llithat, 6s a nemzetis$gi
)nkormenyzati k'pvisel6 jel5lts'ghez a nemzetisegi n,vjegyzekben a v^lasztits kiruz6senek napjan
(56 fO) a nevjegyz4kben szerepl6 vAhszt1poqerok Ot %o-6nak, de tegaabb 5 vahszt'poqernak az
ajenbsa szi.ikseges (lpolyszAg telepal'sen 5 fO ajenEsa).

A roma nemze segi onkormenyzati kepviserc vebsztAson 1 jel6l6 szervezet 5 jelAltet jetentett be.
A HVB a beielentett jel5ltek kozul 4 fdt vett joger1sen nyilvenbftesba, 1 fO nyitvenbftesba vetet't
elutasltotta, mely dOntes nem joger6s.

A HVB a Ve.160. S e) bekezd1se es a nemzetisegi 1nkormenyzati kepviset1k vebsz6sa eueres\nak
haftrid6inek es ha6rnapjainak mege apiftser1l sz6t6 5/2014.(V11.30.) lM rendetet 30. S ( )
bekezd'se alapjen a bejelenteft jelaltet, annak a kivebrcvel, amelynek nyifuentaftesba vebbt
joger1sen elutasftoftek, sorrendjenek sorsobset 2014. szeptember 08. napjen 16.00 6ra u6n v6gzi et.

A HVB haftroza6t a Nektv.58. S0) bekezd1se, a 242. Se) bekezd'se, a Ve. 160.5 e) bekezd'se,
bvebbA az 5/2014.(V|1.30.) lM rendelet 30. S 0) bekezdese alapjen hozta meg.
Jogorvoslatr6l a Ejekoztaas a Ve. 239. S-6n alapul.
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HVB elnOk

lpolyszog, 2014. szeptember 08.


