
HELYT VALASZTAST BTZOTTSAG (HVB)
Balassagyarmat

59/2014.(1X.08.) HVB h a t e r o z a t a
Baranyi Jenos roma nemzetisogi jel6ltk6nt

t6ft 6 n6 ny ilv enhft es b a ve te 16 ftl

A balassagyatmati Helyi vehsztesi Bizoftseg (bv,bbiakban: HVB) Baranyi Janost - a Roma Munkaad6k 6s
Munkave abk Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Szdvelsege jeliilaszeNezet jel6lgek6nt - Balassagyamat
blepAl'sen roma nemzetis6gi jel'ltkent nyilvenbrt^sba vette.

Ezzel egyideinbg a HVB a jel6ltet 4ftesiti 6s a nyilvenhftesba v4telol az igazohst kiadja.

A HVB meg^ apitja, hogy a jel1lt velasztojogosuftseggal rendelkezik, Balassagyatmat teleplll4sen a roma
nemzetisegi v6laszt6i jegyzeken szerepel.

A haterozat ellen - annak meghozatahtd szemitoft herom (3) napon bellil - a kdzponti neujegyzekben szerepl6
vebszt6pob^r jelitlt, jeltild szeNezet, tovebbe az Agyben qinteft termeszetes 6s jogi szemely, jogi szem4lyiseg
nelkqli szeNezet szemalyesen, lev€lben a Helyi Vehsztesi Bizoftsegnel (2660 Balassagyamat, R^k6czi
fejedelem 0t 12. sz1m), telefaxon (06-3*300-782) vagy elektronikus levelben (bgyamat@profinter.hu),
jogszab4lys€ftesre hivatkoz^ssal, illetue a velasztAsi bizoftseg merlegelasi jogkA6ben hozoft ddntese ellen,
illetdkmentesen fe ebbez'st ny1jthat be a Nogr^d Megyei Tertlleti Vebszt^si Bizotts^gnak (3100 Salg6taden,
Rek6czi 0t 36.) cimezve. A fellebbezest ,gy ke benyijtani, hogy az 2014. szeptember h6 11. napjen 16,00 6raig
megerkezzen.

lndokolts:
Baranyi JAnos 2014. szeptember h6 08. napjen k6fte a 2014. 6vi nemzetisegi 1nkomAnyzati kepvisel6k
v4lasztesen Balassagyamat telepiil'sen roma nemzetisegi 

'nkormenyzati 
kApvisel6jel'ftkent t6ft6n6

nyilv^ntaft^sba vete6t a Roma Munkaad1k 6s Munkav^ al6k Szabolcs-Szatmer-Bereg Megyei Szdvetsege jeldl6
sze rue zet je lAltje ke nt.

A HVB megAllapitotta, hogy Baranyi Jenos nyituenbftesba vdtel innti k'rclme a jogszab^lyokban temasztoft
kdvetelmenyeknek. megfelel, a bejelentes ajenbivek ehdesAval t6ft6nt. A jel'lts'ghez sziikseges eNenyes
ajAnhsok szema el6ri a nemzetis'gi n6vjegyzekben szerepo vebszt6polg'rok 5 %-et,de legaabb 5 f6,
Balassagyatmat teleptil'sen a I db ajanlast.

A fentiekre tekinteftel Baranyi Jenosnak a 2014. 6vi nemzetisegi 
'nkomAnyzati 

kSpvisel6k vehszbsarn
Balassagyatmat telepil'sen roma nemzetisdgi egyqni kepvisel'jel,ftke bft'n, nyitvAntaftesba vdtele a
rendelkezo reszben foglaltak szeint megt6ft6nt.

A haftrozat a nemzetisegek jogairol sz6l6 CLXXLX. t6ru6ny 50., 51., az 53. S-a, az 54., az 58. S a, 59. S-a, a
vehsztesi eIer^sr6l sz6l6 2013. 6viXXXVI. t'rveny (ovAbbiakban: Ve.) 10. S-6n, a 124-127. S-ain, 132. S-en, ajogoNoslatr'l sz6l6 tejekoztafts a Ve. 10. S G) bekezd'sdn,221. S-en,223.6s 224. S-ain, a 307/p. S e)
bekezdes q pontjen, a 317., 318. S-ain 6s az i etqkekftt sz6l6 1990. 6vi XCII. t6N6ny 33.5 e) bekezd^s 1..)
pontj4n alapul.

A bizoftseg Mi'koztatia a kerehez1t, hogy a fellebbezesnek taftalmaznia ketl a fellebbez^s jogatapjet
(iogszabelys+ft€sre hivatkozes, illetue a vehsztasi bizotts^g merlegetesi jogkohen hozott d6ntese), a f;ttebbetds
beny0jt6i6nak nev6t, Iakcimet gzekhelydt) 6s - ha a lakcimet'l (szdkhelyqt6t) elt6r - postai 

'rtesill-si 
cimet, a

fellebbezes benyajtojanak szemelyi azonosibjeL ietue ha a k tf6td6n 616, magyarcrszegi bkcimmel nem
rendelkez6 vehszt'pober nem rendelkezik szem6lyi azonosit6val, a magyar e ampobers^g^t igazot, okiratenak
tipustit 6s szemeL vagy jel6l6 szeNezet vagy mes szeNezet eseteben a bir6segi nyilventuiesbi v6teti szdm6t. A
fellebbezes taftalmazhatia beny1jt6janak telefaxszAmAt vagy elektronikus tei^lcimdt, i et,teg k6zbesit6si
megbizoftjenak nev* es telefaxszemet vagy etektrcnikus levetcim^t.
A bizottseg ftiekoztatja tov'bbe a kerelmez1t, hogy a fellebbez's a vehszasi bizotts^g haftrozatAnak
meghozahleig visszavonhat6, ugyanakkor a vehsztesi bizottseg az elj1rest hivatalb6t fotytathatja.

Bala$agyatmat, 2O14. szeptember L

>{ou'l
/: Palik Ferenb./

HVB elndk


