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42U6. (V1.23.) HVB hatArozata
a Roma PolgArjogi Mozgalom B.-A.-2. Megyei Szervezete nemzetis1gi szervezet
jel616 szervezetk5nt t1rten6 nyilvdntaft6sba v6tel irenil kEretm6nek el utasitAsdrol

Az ipolyszdgi Helyi VAlasztlsi Bizotts1g (tov1bbiakban: HVB) a Roma potg1rjogi Mozgalom
B.-A.-2. Megyei Szervezete nemzetis'gi szervezet, mint jel6l6 szervezet nyilv^nhrtAsba
vetel ir1nti k6relm6t a 2016. 6vi id6k6zi roma nemzetis1gi 1nkormenyzati
k6pv i sel 6v 6l aszt6 sra e I utasitj a.

Ezzel egyidejfileg a HVB a jel6l6 szervezetet 1ftesiti a nyitvAntatt1sba v1tet irAnti keretem
elutasititsdt16l.

A hat6rozat ellen - annak meghozatalii6l szdmitott hdrom (3) napon betAt - a kozponti
n6vjegyz6kben szerepl6 v1lasztopolg1r, jel6lt, jel6l6 szervezet, tovdbb1 az Agyben 6rintett
term1szetes 6s jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n1lktili szevezet szem1lyesen, lev6tben a
Helyi Velasztasi Bizoftsegndl (2660 lpolysz6g, F6 (tt 36. sz6m), telefaxon (06-3540A782)
vagy elektronikus levdlben (bqwnat@profjllgL10 jogszabAlys6rt'sre hivatkoz+ssat, iltetve
a vitlaszt4si bizoftseg m6rlegel6si jogkdr6ben hozott d6nt6se ellen, illet1kmentesen
fellebbezest nyitjthat be a N6gr6d Megyei Tertileti VAtaszt^si Bizotts^gnak (3100
Salg6tarjirn, Rdk6czi (tt 36.) cimezve. A fellebbez1st 1gy kell beny(tjtani, hogy az 2016.
jlnius h6 26. napjAn 16:00 6rdig meg6rkezzen. A fellebbez6sben 0j t1nyek 6s bizonyit1kok is
felhozhat6k.

Indokol6s:

A Roma Polgdrjogi Mozgalom B.-A.-2. Megyei Szervezete 2016. jlnius 20-6n kefte
nyilvAntartasba v6tel6t az lpolysz1g telep l6sen taftand6 201 6. 6vi iddk6zi roma nemzetis6gi
6nkormdnyzati kdpviselSvAlasztAsra, mint je1616 szervezet.

A HVB megeilapitotta, hogy a Roma Polgdrjogi Mozgalom B.-A.-2. Megyei Szervezete
nyilvdntaftitsba vdtel irdnti k6relme (P4 jelfr nyomtatvAny) a jogszabAlyokban t1masztoft
t6rvdnyes felt6teleknek nem felel meg, azon nincs megjel5lve az id6k6zi vdlaszt4s pontos
helye 6s defuma, illetve a kepviselni kivdnt nemzetiseg sem. Ezzel kapcsolatban a szervezet
k6pvisel6je r)vidifton 6ftesit6sre kerAlL A kepvisel6 a hi1nyp6tlitsra a HVB ul6s6ig nem
v6laszolt.

A fentiekre tekintettel az ipolysz6gi Helyi VdlasztAsi Bizottsitg a Roma Polg1rjogi Mozgalom
B.-4.-2. Megyei Szervezete az lpolyszog telep l6sen taftand6 2016. 6vi id6kozi roma
nemzetis6gi 6nkormanyzati k6pvisel6v6laszt^sra je1616 szervezetkdnt t6ft6n6 nyilv6ntaft^sba
vetel ir^nti k6relmet elutasitja.

A hatdrozat a vdlasztdsi eljdrdsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tov1ny (tovdbbiakban: Ve.) 307/D
$-6n 6s 132. $-6n, a jogorvoslatr6l sz6l6 Mjekoztaffis a Ve. 10. *en, 221. g-6n, 223- 224. g-
ain, valamint a 307/P. $ (2) bekezdds c) pontjdn, 6s az illet6kekr1l sz6l6 1990. 6vi XCItt.
t1v6ny 33. $ (2) bekezd6s 1.) pontjdn alapul.

A bizotts€tg tdj6koztatja a k6relmez6t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia kell a fellebbezes
jogalapjdt (jogszabelys6ft6sre hivatkozds, illetve a v6lasztitsi bizottsdg m6rlegel6si jogk6rben
hozott ddntese), a fellebbezds beny*jt6jdnak nev6t, Iakcim't (sz6khelydt) 6s - ha a
lakcim6t6l (sz6khely6t6l) elter - postai 6ftesit6si cimdt, a fellebbez1s beny1jt6j1nak szem6lyi
azonosit6jitt, illetve ha a kAlf1lddn 616, magyarorszdgi lakcimmel nem rendelkezo
vdlaszt6polgitr nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar a ampolgArseget igazol6
okiraftnak tipuset es szemeL vagy jelal6 szervezet vagy mes szervezet eseteben a biros'gi



nyilvenhftAsba v6teli sz()m1L A fellebbez1s tartalmazhatja benyljt6jdnak tetefaxsz6m1t
vagy elektronikus lev6lcim6t, illet6leg k6zbesit6si megbizottjAnak nev6t 6s tetefaxsz1met
vagy elektron i ku s lev6lci m6t.
A bizottsdg tdjdkoztatja tov1bblt a kerelmez6t, hogy a fellebbez6s a vitlaszt6si bizoftsag
fttary1alg1lt< meghozatal1ig visszavonhat6, ugyanakkor a v1laszt€rsi bizottsAg az elj1ritst
h ivatal b6l folytath atj a.

lpolysz6g, 2016. j(tnius 23.
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